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Resumo  

 

Estudo sobre a identificação do patrimônio documental arquivístico do município de Angra 

dos Reis, localizado na região Costa Verde do Estado do Rio de Janeiro. Diante do fato da 

cidade não possuir um arquivo público municipal se impôs o questionamento sobre quais 

eram as instituições com acervo arquivístico disponíveis para consulta na cidade. O objetivo 

geral foi desenvolver estudo de identificação do patrimônio documental arquivístico em 

Angra dos Reis como contribuição para as políticas públicas de criação de arquivos 

municipais. Os objetivos específicos foram: abordar os fundamentos teóricos dos arquivos e 

das políticas públicas para arquivos municipais como requisito do direito à memória e acesso 

à informação, identificar o patrimônio documental arquivístico e as instituições custodiadoras 

de acervos da cidade e elaborar um diagnóstico do patrimônio documental arquivístico do 

município de Angra dos Reis. A fundamentação teórica contextualiza os arquivos no campo 

da Política Nacional de Arquivo e das Políticas Públicas de Cultura no Brasil, articulando o 

tema da pesquisa com o campo dos estudos sobre memórias e acervos. Apresenta as origens, 

conceitos e atributos dos arquivos e define o papel estratégico do arquivo público municipal 

para a elaboração e implantação de políticas públicas arquivísticas. Revisita o conceito de 

patrimônio documental à luz dos conceitos arquivísticos que balizam a noção de documento 

para alcançar a definição do conceito de patrimônio documental arquivístico. A metodologia 

contribui para ampliar a descrição arquivística das instituições mapeadas pelo Guia do APERJ 

e contempla novas instituições informantes. A Norma Internacional ISDIAH, elaborada em 

2008 pelo Comitê de Boas Práticas e Normas do Conselho Internacional de Arquivos 

(CBPN/CIA), foi utilizada como parâmetro de formulário de descrição das instituições com 

acervo arquivístico. O breve histórico do município de Angra dos Reis considerou a produção 

historiográfica local sobre as instituições que preservam arquivos de modo estratégico para a 

definição dos históricos institucionais e para a compreensão dos diálogos e das relações 

construídas. 

 

Palavras-chave: Patrimônio Documental Arquivístico. Normas e Técnicas Arquivísticas. 

Arquivo Público Municipal. Angra dos Reis. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

SOARES, Martha Myrrha Ribeiro. IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL 

ARQUIVÍSTICO DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, RJ: O GUIA DO APERJ E A 

ISDIAH COMO BASE DO INSTRUMENTO DE PESQUISA. Rio de Janeiro. 2018. 173 f. 

Defesa (Mestrado Profissional em Memória e Acervos) – Programa de Pós-Graduação em 

Memória e Acervos, Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro - RJ.  

 

Reserch about Historic archives identification processes, in the city of Angra dos Reis, located 

at Costa Verde area in Rio de Janeiro State. Treats about what institutions with archival 

holdings are available to the public in the city. The main goal was to developed a study about 

the archival documental patrimony in Angra dos Reis as a contribuition to the public policies 

for municipal archives. The specific goals were: to approach the archives theorics foundations 

and the public policies for municipal archives as memory rights and information access, 

identify the archival documental heritage and the entities archival documental custodians in 

the city and elaborate a diagnostic about de archival documental heritage in Angra dos Reis. 

Presents the archivals in the context of public policies of culture in Brazil. Discuss the 

municipal archives considering the theorical field about memory and records data. Presents 

the origins, concepts and attribuits by the archives and define the strategic role of city public 

archival. Review the documental patrimony concept inspired on archives concepts to mark the 

documental archival heritage. Treats about what institutions with archival holdings are 

available to the public in the city. Demonstrate the relevance of the archival identification and 

description processes with the goal to strengthen the National Archival System (SINAR). 

Studies the pattern of description for the entities documental custodians applied by the Guia 

do Patrimônio Documental do Estado do Rio de Janeiro, produced and publicided by 

Arquivo do Estado do Rio de Janeiro (APERJ), in 1997. Exposes the internacional norm 

ISDIAH to define a reserch instrument to identify the municipal archival patrimony to apply 

on municipal institutions with archival holdings. Presents a brief historical about the Angra 

dos Reis city, based on his local historiografy. As a result, presents the entities identified by 

the Guia do APERJ and, based on ISDIAH, updated and insert news institutions with historic 

archives. 

 

Keywords: Archival heritage. Norms e archival méthods. Municipal Public Archival. Angra 

dos Reis. 
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Introdução 

 A fim de dar visibilidade à importância dos estudos e ações em favor da preservação 

dos arquivos no Brasil, esta pesquisa aborda o tema da identificação do patrimônio 

documental arquivístico do município de Angra dos Reis, localizado na região Costa Verde 

do Estado do Rio de Janeiro. Diante do fato da cidade não possuir um arquivo público 

municipal se impôs o questionamento sobre quais eram as instituições com acervo 

arquivístico disponíveis para consulta na cidade. Portanto, o objetivo geral da pesquisa foi 

desenvolver estudo de identificação do patrimônio documental arquivístico do município de 

Angra dos Reis como contribuição para as políticas públicas para criação de arquivos 

municipais. Para tal, os objetivos específicos foram: abordar os fundamentos teóricos dos 

arquivos e das políticas públicas para arquivos municipais como requisito do direito à 

memória e acesso à informação, identificar o patrimônio documental arquivístico e as 

instituições custodiadoras de acervos da cidade e elaborar um diagnóstico do patrimônio 

documental arquivístico do município de Angra dos Reis. 

 A pesquisa desenvolvida se insere no Programa de Pós-graduação em Memória e 

Acervos, da Fundação Casa de Rui Barbosa e se concentra na temática “Acervos Públicos e 

Privados: Gerenciamento, Preservação, Acesso e Usos”. Como mecanismos de identificação 

e de memória da sociedade, promotores da construção de valores históricos, culturais e 

científicos, o tema desta dissertação se enquadra na linha de pesquisa 1: Patrimônio 

documental: representação, gerenciamento e preservação de espaços de memória 

 O direito ao acesso à informação como direito fundamental e de interesse de toda a 

sociedade, “é da mesma natureza do direito à cultura e à memória”, destaca Paulo Knauss 

(2009, p.11). Esta característica se deve ao fato da Constituição do Brasil de 1988 possuir 

uma peculiaridade frente às outras constituições já vigentes no país: é a primeira e única carta 

constitucional brasileira “a estabelecer parâmetros gerais de uma política nacional de gestão 

de documentos da administração pública visando a franquear sua consulta”. Sendo assim, o 

conceito de democracia passa também a se afirmar através do direito à informação, na tomada 

de consciência do cidadão, a partir do “conhecimento dos atos, das atividades da 

administração para que possam atuar, fiscalizando, controlando e participando do Poder 

Público” (KNAUSS, 2009, p.11).  

 Ao reafirmar os princípios constantes na Carta Constitucional brasileira de 1988, a 

recente promulgação da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de 

Acesso à Informação (LAI) vem dando novo fôlego à Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, 
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conhecida como a Lei de Arquivos, por contribuir com afirmação da importância da 

transparência das informações contidas nos arquivos. A LAI prevê o cumprimento do 

princípio de transparência na gestão pública a todos os órgãos e entidades públicas das três 

esferas governamentais – executivo, legislativo e judiciário – em todos os níveis de governo, 

seja ele federal, estadual, distrital ou municipal. Acessar a informação é primordial para a 

construção de diálogos entre o poder público e os cidadãos (CONARQ, 2014, p. 17-18). 

 O Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), criado pela Lei de Arquivos, define, a 

Política Nacional de Arquivos (PNA) a ser adotada no Brasil. Como instituição arquivística 

protagonista destes mecanismos de pactuação federativa, o Arquivo Nacional (AN), hoje, 

vinculado ao Ministério da Justiça (MJ), é o responsável pelo desenvolvimento de uma 

política de arquivos que colabore efetivamente para a implementação e institucionalização do 

SINAR. Além disso, a Lei de Arquivos criou também o Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), definindo-o como órgão central do SINAR e tendo como presidente o Diretor-

Geral do Arquivo Nacional. 

 O campo dos arquivos é um território, para muitos, desconhecido. Um território que 

guarda a memória documental e que possui o poder de impactar os rumos de uma sociedade. 

O arquivo pensado no singular não comporta mais a variedade de narrativas possíveis que os 

documentos ali guardados podem revelar. Se pensado no plural - os arquivos - nos deparamos 

com a chance de construirmos uma história mais profunda que leve em consideração não 

somente a análise do conteúdo do arquivo, mas, igualmente, a sua gênese, a história de como 

foi que ele foi parar ali. 

 A implantação e a institucionalização de arquivos públicos municipais, segundo 

Oliveira (2007, p. 11-12) caminha de forma lenta nas administrações das cidades brasileiras. 

São inúmeras as que não possuem políticas públicas de arquivo e, consequentemente, 

acumulam massas documentais enormes que dificultam o acesso aos documentos produzidos. 

As alegações de insuficiência de espaço e funcionário são muito comuns, porém, tendo em 

vista, a alta relevância para toda a sociedade, aos arquivos é necessário despender maiores 

energias para reverter um quadro nacional, no qual “das 5.570 cidades, apenas 3% dispõem de 

local apropriado para guarda de documentos” (EBC, 2014). 

 Dados como os acima mencionados nos apresentam uma realidade difícil e desafiante 

no que tange à preservação do patrimônio documental arquivístico brasileiro e, por 

consequência, à consolidação da democracia no país. Em 2000, conforme pesquisas realizadas 

pela Fundación Histórica Tavera (Espanha), em parceria com o Banco Mundial e a 

Organização dos Estados Americanos, sobre os arquivos na América Latina foi verificado que  
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83% dos arquivos públicos brasileiros ainda não tinham sido 

institucionalizados do ponto de vista jurídico, embora o Brasil fosse 

considerado pioneiro na promulgação de uma lei nacional de arquivos e 

contasse com um dos patrimônios documentais mais ricos do continente 

(OLIVEIRA, 2000, p. 14). 

 Entretanto, após sete anos da divulgação desta pesquisa foi atestada que os arquivos 

públicos municipais do Estado de São Paulo seguem sendo tratados como mero depósitos de 

papéis. De acordo com o levantamento feito pelo Núcleo de Assistência aos Municípios do 

Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, “dos 645 municípios do Estado, apenas 53 

deles contam com Arquivos Públicos institucionalizados” (OLIVEIRA, 2007, p. 14). 

 A subalternidade da noção de arquivo é comprometedora, pois, quando relacionamos o 

acervo permanente de uma instituição com a condição de morte, o qualificando como arquivo 

morto, significa que este patrimônio perdeu vida e para o patrimônio documental arquivístico, 

a perda de vida, não importa em que fase de seu ciclo vital, é a negação de sua própria 

existência. Ouvimos falar pouco sobre os arquivos. Apesar de nossa experiência cotidiana nos 

arquivos, permitir que se observe a produção, a acumulação, a seleção e a eliminação dos 

documentos de arquivo, mesmo assim, vemos que o tratamento à eles dedicado é de 

subalternidade. Os arquivos são criados para nos servir, realmente. Porém, possuem seus 

atributos, funções e tempo de vida, e, portanto, precisam de cuidados. Referir-se aos arquivos, 

hoje, significa debater sobre um campo de conhecimento e atuação bem vastos, não só mais, 

para historiadores e arquivistas, mas, para todo e qualquer cidadão brasileiro. 

 É preciso resguardar o “princípio da transparência da administração pública e o dever 

de prestar contas, em suma, o princípio da publicidade”, pois , as restrições de acesso aos 

arquivos “não são de ordem exclusivamente legal” (FONSECA, 1999, p. 154). Há muitos 

obstáculos não legais, como os políticos, o da carência de recursos humanos e de materiais 

nas instituições arquivísticas. Como direito humano e difuso, o acesso à informação toca em 

questões que se referem ao direito à privacidade e, inclusive, à segurança pública nacional e 

internacional (FONSECA, 1999, p. 154). Diante disso, é necessário ampliar as discussões 

sobre os arquivos e, mais, ainda, sobre a política nacional para arquivos públicos e privados 

existentes no país, pois, temos ainda um longo caminho a ser trilhado, em favor da efetiva 

implantação do Sistema Nacional de Arquivos. 

 Os arquivos são os lugares que garantem, através da preservação de seus conjuntos 

documentais, a eficiência administrativa de instituições, públicas e privadas, e, também, 

direitos sociais e valores históricos, culturais e científicos. Contribuem para a afirmação da 

cidadania e para o desenvolvimento de políticas públicas para a preservação da memória e 
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para o acesso à informação. A falta de investimento na preservação do acervo documental 

brasileiro já acarretou inúmeras e enormes perdas e promoverá algumas outras mais até que 

prefeitos e presidentes de câmaras municipais e gestores de instituições, públicas e privadas, 

sensibilizem-se. Investir na criação de uma instituição arquivística significa, dentre muitas 

coisas, olhar para o turismo, para o urbanismo, para a administração, para a arquitetura, para a 

política, para a cultura e, primordialmente, para a educação, para a ciência e para a tecnologia 

(APERJ, 2012).  

 O campo cultural no Brasil, nas duas últimas décadas, tem se apresentado com, cada 

vez maior, fôlego e dinamismo, as informações sobre a própria construção de políticas 

públicas de cultura alcançada, até os dias de hoje, nos põe a refletir e traçar novas estratégias 

para a gestão do patrimônio cultural no país. Para isso, é fundamental passarmos por um 

processo de avaliação das ações já projetadas e realizadas. A partir de 2003, acontece um 

vigoroso investimento do governo brasileiro, na promoção da cultura, visando reorganizar o 

papel, até então, desempenhado pelo Estado. Especialmente, no ano de 2005, quando da 

realização da 1ª Conferência Nacional de Cultura - I CNC, foram recolhidas propostas, de 

estados e municípios, para fazer parte do Plano Nacional de Cultura (PNC), que foi instituído, 

posteriormente, através da Lei nº 12.343/2010. 

 Reúno informações sobre como o campo da cultura tem debatido e atuado em favor do 

patrimônio documental arquivístico, privilegiando, os diálogos com o campo da arquivologia 

brasileira. Estes diálogos podem ser comprovados através do compartilhamento de 

responsabilidades que o Ministério da Cultura (MinC) possui com inúmeras instituições de 

memória, a exemplo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que 

tem acervos arquivísticos tombados, a Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) e o Instituto 

Brasileiro de Museus (IBRAM), cujos, museus têm acervos arquivísticos valiosos. A relação, 

portanto, com o Arquivo Nacional (AN) possui, também, sua complementaridade, quando 

compete, a este, a implementação das políticas definidas pelo Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ) e ao MinC, a preservação do patrimônio documental arquivístico. 

 Neste sentido, é importante tratar do Programa Memória do Mundo, da UNESCO, 

criado em 1992, que possui as missões de “Facilitar a preservação, por meio das técnicas mais 

apropriadas, do patrimônio documental mundial”, “Assistir o acesso universal ao patrimônio 

documental” e “Aumentar a conscientização mundial quanto ao exercício e à significância do 

patrimônio documental” (UNESCO, 2017). Para o Registro da Memória do Mundo é 

necessário demonstrar sua importância mundial e seu destacado valor universal com o 

objetivo de inscrever “um acervo documental na lista do patrimônio documental mundial” 
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(UNESCO, 2017). Supervisionados pelo International Advisory Committee – IAC, participam 

do programa “73 países, entre eles: Austrália; Áustria; Barbados; Bélgica; Brasil; Bulgária; 

Chile; Costa Rica; Alemanha; França; El Salvador; Irã; Israel; Japão; México; Marrocos; 

Peru; Filipinas; Senegal e África do Sul” (AN, 2017). No Brasil, com o apoio da UNESCO e 

de órgãos como o Instituto Brasileiro de Educação, Cultura e Ciências (IBECC), o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a Biblioteca Nacional (BN) e o Arquivo 

Nacional (AN) foi criado pelo Ministério da Cultura, o Comitê Nacional do Brasil do 

Programa Memória do Mundo da UNESCO (MoWBrasil), através da portaria MinC nº 259, 

de 2 de setembro de 2004 (AN, 2017). O MoWBrasil “oferece as oficinas regionais para 

apresentação do Programa Memória do Mundo da UNESCO e treinamento para redação das 

candidaturas de acervos documentais e / ou bibliográficos ao Edital MoWBrasil” (AN, 2017). 

Atualmente, possuem registro no MoWBrasil 93 acervos nacionais, 19 regionais (MoWLAC - 

América Latina e Caribe) e 7 acervos internacionais.  

 Refletir o universo dos arquivos no Brasil, hoje, sejam eles públicos ou privados, a 

partir da relação existente entre cultura, acervos e produção do conhecimento nos apresenta 

um vasto campo quanto às possibilidades de estudos e práticas profissionais. Para além, estes 

espaços de salvaguarda e lugares de memória preservam o que há de fundamental para as 

sociedades democráticas, a informação (HEYNEMANN, 2007). De acordo com Rodrigues 

(2002) “o arquivo deve ser um espaço de garantias de integração do indivíduo com seu 

passado e seu presente, dimensão em que se pode compreender o princípio democrático do 

exercício da cidadania”. 

De acordo, com a publicação do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARQ, sobre a 

criação e o desenvolvimento de arquivos públicos municipais para a garantia da transparência 

da gestão pública e do acesso à informação para o exercício da cidadania: 

a inexistência de um arquivo público institucionalizado, em âmbito 

municipal, representa o descumprimento da Constituição Federal de 1988 e 

da Lei Federal de Arquivos, de 1991, obstaculiza e/o/u inviabiliza a 

aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação, de 2011, bem como evidencia 

a ausência de gestores públicos comprometidos com uma administração 

eficiente, eficaz e transparente dos documentos gerados e acumulados pelo 

poder público municipal (CONARQ, 2014, p. 20 e 21). 

 Para a consolidação da Política Nacional de Arquivos é fundamental a afirmação das 

políticas públicas de cultura, pois, ao pensarmos os arquivos, devemos ter em mente que 

proposta está sendo feita. Sobre qual relação existe com as demandas sociais que se 

apresentam cada dia mais intensas e que frutos se pretendem colher ao prover acesso à 

informação. Afinal, como estimular a produção do conhecimento sobre temas diversos que 
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impulsionem o desenvolvimento de uma cidade, estado ou país? As informações de como e 

onde as políticas arquivísticas estão sendo pautadas e debatidas no Brasil colaboraram com a 

visualização de um panorama que deve ser sempre atualizado. Deve sempre considerar a 

participação política de agentes públicos, privados e da sociedade civil na construção de 

metas e ações para reverter a realidade de risco iminente de perda do patrimônio documental 

arquivístico, até hoje, produzido e preservado ao longo dos anos. 

 Este olhar privilegiado para o município de Angra dos Reis inspira-se no fato de que, 

desde 2008, sou servidora pública da Prefeitura Municipal, na qual, ingressei através de 

concurso público para trabalhar no campo da cultura. O tema proposto por esta pesquisa 

surgiu a partir da observação sobre as deliberações das Conferências Municipais de Cultura 

(CMC) que Angra dos Reis realizou a partir do ano de 1993. Dentre as várias propostas 

sugeridas pelos fóruns setoriais de cultura existentes em cada edição das conferências, foquei 

e dei relevância para as que trataram da noção de arquivo, memória e acervos. Deste modo, 

identifiquei as demandas sociais que apontavam para a criação de uma instituição de memória 

capaz de guardar o patrimônio documental da cidade.  

 Além disso, no ordenamento jurídico brasileiro, a Lei Orgânica é a lei maior de um 

município e tem por objetivo estabelecer diretrizes para o funcionamento de cada área 

estratégica que compõe o poder público municipal. Neste texto, encontramos informações 

sobre as competências do governo municipal para a organização e definição de políticas 

públicas. Em Angra dos Reis, a Lei Orgânica foi criada em 4 de abril de 1990, competindo à 

cidade promover os meios de acesso à educação, a cultura, à ciência e aos desportos e 

proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 

monumentos, as paisagens naturais e os sítios arqueológicos (MUNICÍPIO DE ANGRA DOS 

REIS, 1990). E, quando dispõe sobre a administração municipal, finanças e orçamento trata 

expressamente da obrigatoriedade da criação do Arquivo Público Municipal.  

Artigo 101 - O Poder Executivo garantirá a criação e manutenção do 

Arquivo Público Municipal, onde, obrigatoriamente, serão recolhidos todos 

os documentos atinentes aos Poderes Executivo e Legislativo de Angra dos 

Reis, na forma que a Lei dispuser (MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 

1990). 

 A fundamentação teórica lança um olhar sobre o campo dos arquivos 

contextualizando-os no campo da Política Nacional de Arquivo e das Políticas Públicas de 

Cultura no Brasil, articulando o tema da pesquisa com o campo dos estudos sobre memórias e 

acervos. Além disto, apresenta as origens, conceitos e atributos dos arquivos e define o papel 

estratégico do arquivo público municipal para a elaboração e implantação de políticas 
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públicas arquivísticas. Revisita o conceito de patrimônio documental à luz dos conceitos 

arquivísticos que balizam a noção de documento, com a finalidade de alcançar a definição do 

conceito de patrimônio documental arquivístico.  

 Na dimensão aplicada, tendo como ponto de partida o Guia do Patrimônio 

Documental do Estado do Rio de Janeiro, publicado em 1997 pelo Arquivo Público do 

Estado do Rio de Janeiro (APERJ), o estudo observou, dentre os 197 informantes de 37 

municípios do Estado do Rio de Janeiro mapeados, as 6 entidades custodiadoras de acervo 

documental localizadas em Angra dos Reis: Câmara Municipal de Angra dos Reis, 1° 

Cartório do Ofício de Notas de Angra dos Reis, 2° Cartório do Ofício de Notas de Angra dos 

Reis, Convento do Carmo da Baía da Ilha Grande de Angra dos Reis, Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de Angra dos Reis e Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. A 

metodologia proposta vem contribuir para ampliar a descrição arquivística das instituições 

mapeadas pelo Guia do APERJ e para contemplar novas instituições informantes. Para esta 

finalidade foi estudada a Norma Internacional ISDIAH, elaborada em 2008 pelo Comitê de 

Boas Práticas e Normas do Conselho Internacional de Arquivos (CBPN/CIA), utilizada como 

parâmetro de formulário de descrição das instituições com acervo arquivístico.  

 Segundo Silva, o Guia do APERJ “não abrangeu todas as instituições existentes nos 

municípios visitados, pois além dos problemas já referidos [período da pesquisa de campo, 

fatores políticos e climáticos], não houve tempo para um retorno, que permitisse a inclusão de 

mais informantes” (SILVA, 1997, p. 12). A atualização da descrição das seis instituições com 

acervo arquivístico identificadas pelo Guia do APERJ, dentre elas, a Câmara Municipal, a 

Prefeitura Municipal, o 1º Cartório do Ofício de Notas, o 2º Cartório do Ofício de Notas, o 

Convento do Carmo da Baía da Ilha Grande e a Irmandade da Santa Misericórdia, tiveram 

como referência a Norma Internacional para a Descrição de Instituições com Acervo 

Arquivístico (ISDIAH, 2008). Considerando as significativas participações na construção da 

memória da cidade de Angra dos Reis, as novas instituições informantes, foram, também 

submetidas à aplicação da ISDIAH (2008).  E, foram elas, a Irmandade de São Benedito, a 

Sociedade Angrense de Proteção Ecológica - SAPÊ, o Sindicato dos Arrumadores, o 

Sindicato dos Metalúrgicos, o Ateneu Angrense de Letras e Artes e o Cartório RCPN 1º 

Distrito.  

 Contar a história do município de Angra dos Reis, a partir das perspectivas de suas 

instituições com acervo arquivístico, significa compreender a cidade a partir de seus registros 

e suas tomadas de decisão, oportunizando, assim, estudos que, através de consultas ao 

patrimônio documental existente, podem oferecer novas narrativas e assertivas históricas. 
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Para além, a elaboração de um breve histórico do município de Angra dos Reis, considerando 

a produção historiográfica local sobre as instituições que preservam os arquivos municipais, 

foi estratégica para a definição dos históricos institucionais e, também, para a compreensão 

dos diálogos e das relações que construíram ao longo da história da cidade. 

 No primeiro capítulo da dissertação, contextualizo os arquivos no campo das Políticas 

Nacionais de Cultura de modo a revelar as ações do Colegiado Setorial de Arquivos (CSA) 

que compõe o Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), do Ministério da Cultura 

(MinC). O diálogo do campo dos arquivos com o campo da cultura é observado à luz de 

metas estabelecidas no Plano Nacional de Cultura (PNC) e no Plano Setorial de Arquivos. 

 No segundo capítulo, trato da relação entre a memória e os acervos que para 

demonstrar como se articulam os conceitos arquivísticos para a definição do papel estratégico 

que um arquivo público municipal pode consolidar. O terceiro capítulo dedica-se ao estudo 

dos instrumentos de pesquisa e das normas de descrição arquivística para a identificação de 

instituições com acervo arquivístico, considerando as metodologias expostas no guia do 

APERJ e na ISDIAH. A partir do estudo do Guia do APERJ e da ISDIAH, foi elaborado o 

formulário de identificação de identificação do patrimônio documental arquivístivo , que 

contempla os seguintes elementos de descrição: ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO (Identificador, 

Forma(s) autorizada(s) do nome, Forma(s) paralela(s) do nome, Outra(s) Forma(s) do nome, 

Tipo), ÁREA DE CONTATO (Endereço(s), Telefone, fax, correiro eletrônico, Responsáveis 

para contato), ÁREA DE DESCRIÇÃO (História da instituição com acervo arquivístico, 

Contexto geográfico e cultura, Mandatos/Fontes de autoridade, Estrutura Administrativa, 

Políticas de gestão e de entrada de documentos, Prédio(s), Acervo arquivístico e outro(s), 

Instrumentos de pesquisa, guias e publicações), ÁREA DE ACESSO (Horário de 

Funcionamento, Condições e requisitos, Acessibilidade),  ÁREAS DE SERVIÇOS (Serviços 

de Pesquisa, Serviços de Reprodução, Áreas públicas), ÁREA DE CONTROLE 

(Identificador da descrição, Identificador da instituição, Regras e/ou convenções utilizadas, 

Status, Nível de detalhamento, Datas de criação, revisão ou obsolescência, Idioma(s) e 

sistema(s) de escrita Fontes, Notas de manutenção). Vale registrar que as visitas às 

instituições para aplicação de formulário de pesquisa foram realizadas no período de 

dezembro de 2017 à março de 2018. 

 No quarto capítulo apresento uma breve história do município de Angra dos Reis, sob 

a ótica de suas principais instituições religiosas, políticas e culturais, tendo como base a 

produção historiográfica local. No quinto e último capítulo apresento as fichas de 

identificação das instituições com acervo documental do Guia do APERJ, assim como, as 
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fichas elaboradas com base da ISDIAH. Foram atualizadas as entidades mapeadas em 1997 e 

acrescidas novas instituições informantes de maneira que foi possível alcançar conclusões 

frente ao quadro comparativo. 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

OS ARQUIVOS NO CAMPO DAS POLÍTICAS NACIONAIS DE CULTURA 
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1.1 A dimensão cultural dos arquivos 

 Dar início ao debate sobre o patrimônio documental arquivístico, no Brasil, a partir da 

perspectiva do campo da cultura, significa tratar do tema considerando as colaborações que a 

área tem oferecido no que tange à preservação e ao acesso de documentos. Uma vez não 

existindo instituições arquivísticas como órgãos centralizadores das gestões públicas, os 

documentos de arquivo acabam em muitos casos sendo submetidos a ações de 

monumentalização tendendo a serem “considerados como parte de uma memória coletiva 

tomada como produto, e não como processo” (JARDIM, 1995, p. 8). A polêmica quanto ao 

trato cultural dados aos arquivos, de acordo com Oliveira e Bernardes (1996, p. 140), 

um grande inconveniente, no Brasil, para a formulação, aprovação e eficaz 

aplicação de dispositivos legais no âmbito municipal é que os arquivos estão 

no interior da estrutura administrativa das Prefeituras direta ou indireta-

mente subordinados aos órgãos da Cultura (Secretarias ou Departamentos) e 

não aos da Administração, o que implica em desvantagem no que tange à 

destinação de verbas, recursos humanos e materiais, além de enfraquecer as 

propostas de implantação de políticas de gestão de documentos. 

 Rodrigues (2002) ao indagar sobre o limite entre um arquivo administrativo e um 

tipicamente histórico destaca que  

a origem e a formação dos arquivos públicos refletem uma dualidade de 

perspectivas: a gestão administrativa e a função histórica. Por um lado 

atendem a finalidade de preservar os direitos da instituição que os 

produziram, atuando como memória de onde se extraem as informações 

essenciais para a revisão de antecedentes necessários as suas rotinas. Por 

outro, constituem fontes inesgotáveis para a elaboração da história e espaço 

de socialização da cultura (RODRIGUES, 2002, p. 3). 

 Ainda de acordo com Rodrigues (2002), 

a linha de fronteira entre os aspectos determinantes das funções que 

cumprem os documentos, é bastante tênue, pois envolve a implantação do 

processo de avaliação e o acesso às informações necessárias aos interesses 

da historiografia contemporânea. Na prática, estes pontos alcançam 

relevância na discussão de prioridades para o funcionamento das instituições 

(RODRIGUES, 2002, p. 3-4). 

 Frente a essa realidade, é importante compreendermos como está ocorrendo o diálogo 

entre os arquivos e a cultura, pois, não se deve separar o arquivo histórico do administrativo, 

pois, “uma moderna administração de documentos deve estar fundamentada no princípio de 

proveniência e do ciclo vital pelo qual passam os documentos desde sua produção até sua 

destinação final: eliminação ou guarda permanente” (RODRIGUES, 2002, p. 5). O enfoque 

nos arquivos permanentes aponta para a necessidade de que as massas acumuladas nos 

arquivos sejam avaliadas e se tornem patrimônio documental arquivístico no futuro. Para 
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Rodrigues (2002) “o direito a informação e o interesse público e social devem, portanto, 

definir políticas públicas em matéria de arquivos”. 

 No campo da gestão pública, o encontro de gestores públicos, profissionais da cultura 

e sociedade civil, tornado possível pela realização da I CNC, fortaleceu institucionalmente o 

Ministério da Cultura e estimulou o surgimento de mais ações afirmativas para o campo da 

gestão pública da cultura. O Sistema Nacional de Cultura (SNC) surge neste contexto e passa 

a ser incorporado à Constituição Federal Brasileira de 1988, com a criação do artigo 216-A, 

em 30 de maio de 2012, a partir da aprovação do Projeto de Emenda Constitucional nº 

416/2005, que ficou conhecido como a PEC da Cultura.  

 O Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) foi instituído pela Constituição 

Federal, art. 216-A, § 2º, inciso II, pelo Decreto nº 5.520/2009 e pela Portaria nº 28/2016, do 

Ministério da Cultura. A importância deste conselho para a área da cultura se deve ao 

comprometimento que possui com a formulação de políticas públicas que visem promover a 

articulação e o debate dos diferentes níveis de governo e a sociedade civil organizada para o 

desenvolvimento e o fomento das atividades culturais no território nacional (MINISTÉRIO 

DA CULTURA, 2017).  

 O CNPC é composto pelo plenário, pelo Comitê de Integração de Políticas Culturais 

(CIPOC), pelos colegiados setoriais, pelas comissões temáticas ou grupos de trabalho e, pela 

Conferência Nacional de Cultura. Na área de patrimônio cultural, o conselho possui 11 (onze) 

representantes, com cada colegiado setorial possuindo sua representação no plenário, sendo 1 

(um) titular e 1 (um) suplente, ambos designados pelo respectivo colegiado setorial. Dentre os 

colegiados setoriais das áreas de patrimônio cultural, está o Colegiado Setorial de Arquivos 

(CSA) nos termos do decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005 e da portaria 28 de 19 de 

março de 2010. É composto por 30 membros da sociedade civil, sendo 15 (quinze) 

titulares e 15 (quinze) suplentes, e do poder público 10 (dez) representantes, sendo 5 (cinco) 

titulares e 5 (cinco) suplentes.  

 Ao visitarmos o sítio eletrônico do Conselho Nacional de Política Cultural, 

cultura.gov.br/cnpc, encontramos informações sobre as setoriais que o compõem, até o ano de 

2015, pois, na página da web há um comunicado sobre a mudança de endereço para 

cnpc.cultura.gov.br. No novo endereço, há bastante informação sobre o conselho, além de 

links para as páginas dos colegiados, dentre elas a do CSA, arquivos.cnpc.cultura.gov.br, 

onde podem ser encontradas informações sobre a composição do colegiado setorial, atas de 

reuniões, regimento interno, resoluções e moções e o Plano Setorial de Arquivo (PSA). No 

quadro abaixo, demonstro quais documentos da setorial estão à disposição para consulta on-
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line, assim como, observando seus conteúdos, mostro quais foram as pautas de cada encontro 

ocorrido e em quais temas cada uma delas estão inseridas.   

Documentos do Colegiado 

Setorial de Arquivos do CNPC 
Pautas Temas 

Ata do grupo de trabalho de 

formação do colegiado de 

arquivo  

28 de junho de 2011 

Organização, composição e 

funcionamento do GT 
Colegiado Setorial de 

Arquivos/CNPC 
Definição de áreas ou eixos do 

CSA 

Eleição dos membros do CSA Articulação Institucional 

Ministério da Justiça com 

Ministério da Cultura Conferência Nacional de Arquivos 

Relatório executivo da reunião 

do 1º semestre de 2013 

17 e 18 de julho de 2013 

Informes; 

Arquivos Estaduais; 

Arquivos Municipais; 

Financiamento/Editais; 

Legislação Arquivística 

Composição do CSA; 
Colegiado Setorial de 

Arquivos/CNPC; 
Regimento Interno do CSA; 

Plano Setorial de Arquivos; 
Plano Setorial de 

Arquivos/PNA 

Relatório executivo da reunião 

do 2º semestre de 2013 

27 e 28 de agosto de 2013 

Aprovação do Regimento Interno 

do CSA 

Colegiado Setorial de 

Arquivos/CNPC; 

Discussão sobre o Formulário de 

Levantamento de Dados para 

definição e sistematização de 

metas; 

Plano Setorial de 

Arquivos/CNPC 

Apresentação de Moções; Arquivos Estaduais 

Plano Setorial de Arquivos; 
Plano Setorial de 

Arquivos/PNA 

Relatório executivo da reunião 

do 1º semestre de 2014 

08 e 09 de abril de 2014 

Proposta de Revisão da Lei nº 

8.159/1991; 

Legislação arquivística 

brasileira; 

Composições das Setoriais do 

CNPC e do CSA; 

Colegiado Setorial de 

Arquivos/CNPC; 

Plano Setorial de Arquivos 
Plano Setorial de 

Arquivos/PNA 

Relatório executivo da reunião 

do 2º semestre de 2014 

Informes sobre ações relativas ao 

setor de arquivos; 

Colegiado Setorial de 

Arquivos/CNPC; 
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18 e 19 de novembro de 2014 Eleições para CNPC;  

Debate sobre Plano Setorial de 

Arquivos; 
Plano Setorial de 

Arquivos/PNA 
Consulta Pública do Plano Setorial 

de Arquivos 

Moção nº 002 de 19 de 

novembro de 2014 

19 de novembro de 2014 

Moção de Apoio à modernização 

do Arquivo Nacional 
Arquivos Federais 

Moção nº 003 de 19 de 

novembro de 2014 

19 de novembro de 2014 

Moção de Apoio à proposta da 

Associação dos Amigos do 

Arquivo Público do Estado do Rio 

Grande do Sul para a incorporação 

do Arquivo Histórico do Rio 

Grande do Sul – AHRS ao Arquivo 

Público do Estado – APERS 

Arquivos Estaduais 

Recomendação nº 001 de 09 

de abril de 2014 

09 de abril de 2014 

Recomendação de atenção à 

organização das Reuniões 

Ordinárias do Colegiado Setorial 

de Arquivos 

Colegiado Setorial de 

Arquivos/CNPC 

Recomendação nº 002 de 09 

de abril de 2014 

09 de abril de 2014 

Recomenda que conste da pauta da 

próxima reunião do Plenário do 

CNPC o debate sobre a criação do 

Colegiado Setorial de Bibliotecas 

Colegiado Setorial de 

Arquivos/CNPC 

 Recomendação nº 003 de 19 

de novembro de 2014 

19 de novembro de 2014 

Recomenda que o Estado da 

Paraíba envide esforços para a 

criação do Arquivo Público do 

Estado da Paraíba incorporando o 

Arquivo Histórico Waldemar 

Duarte e a Gerência Operacional de 

Arquivo e Documentação do 

Estado 

Arquivos Estaduais 

Recomendação nº 004 de 19 

de novembro de 2014 

19 de novembro de 2014 

Recomenda que a Universidade 

Federal de Pernambuco envide 

esforços para criação do Curso de 

Arquivologia 

Arquivos Federais 

Recomendação nº 005 de 19 

de novembro de 2014 

19 de novembro de 2014 

Recomenda que o Ministério da 

Cultura envide esforços junto à 

Presidência da República para que 

a alteração da Lei nº 8.159 e 

busque apoio da presidência em sua 

tramitação e votação no Legislativo 

Legislação arquivística 

brasileira 

Relatório-executivo da 1ª 

reunião ordinária do colegiado 
Abertura 

Representação Institucional do 

MinC 
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setorial de arquivos 

06 e 07 de dezembro de 2016 

Apresentação de membros; 

Eleição para membro suplente 
Eleições 2015 CNPC 

Relatório de publicações; 

Esclarecimentos 

Informes 

Conselho Setorial de 

Arquivos/CNPC 

Apresentação de relatório sobre 

Plano Setorial de Arquivos 

Plano Setorial de 

Arquivos/CNPC 

Semana Nacional de Arquivos 

Formação e Qualificação 

Profissional/Participação 

Social 

Agenda do CSA 
Conselho Setorial de 

Arquivos/CNPC 

Discussão meta 40 PNC 
Plano Nacional de 

Cultura/MinC 

Relato da última reunião do 

Plenário 

Conselho Setorial de 

Arquivos/CNPC 

Leitura e discussão de eixos 

temáticos 

IV Conferência Nacional de 

Cultura/MinC 

Financiamento BNDES Financiamento Público 

Apresentação de Recomendações e 

Monções; 

Informes gerais; 

Aprovação do relatório da reunião. 

Conselho Setorial de 

Arquivos/CNPC 

Quadro 1 – Documentos, pautas e temas do CSA, do CNPC (2011-2016). Fonte: A autora 

(2018). 

 Neste quadro analítico, visualizamos o amadurecimento do Conselho Setorial de 

Arquivos do CNPC se considerarmos a ampliação do número de pautas e de temas que 

discutem, com destaque para os temas que colaboram com a implementação da Política 

Nacional de Arquivos. A transversalidade existente entre arquivo e cultura se afirma 

demonstrando a importância da cooperação entre o Ministério da Justiça (MJ) e o Ministério 

da Cultura (MinC). No entanto, os esforços ainda não são suficientes para o estímulo ao 

desenvolvimento de arquivos e criação de outros, por esta razão, ainda não é possível afirmar 

uma política bem definida para tal fim. As iniciativas governamentais são parcas e as privadas 
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ainda mais raras, dadas as poucas vantagens que acreditam que um arquivo possa promover, 

um equívoco que pode ser solucionado se revelarmos e assumirmos as potências de uma 

instituição arquivística. 

1.2 O Plano Nacional de Cultura e o Plano Setorial de Arquivos do CNPC 

 O PNC foi instituído pela Lei nº 12. 343, de 2 de dezembro de 2012 e à ele compete a 

formulação de políticas públicas e programas que respeitem e atendam à diversidade cultural, 

étnica e regional brasileira. A atenção do Ministério da Cultura para os arquivos pode ser vista 

no Plano Nacional de Cultura que possui 53 metas, dentre as quais, 6 (seis) metas citam os 

arquivos diretamente como setor estratégico de desenvolvimento.  

 A meta 2 do PNC trata do fortalecimento do Sistema de Informações e Indicadores 

Culturais (SNIIC), ou seja, da obtenção e divulgação de informações atualizadas da área 

cultural dos estados e município do país. Tem como principal objetivo oferecer dados abertos 

aos cidadãos e, também, aos gestores de modo que melhorem seus planejamentos e tomadas 

de decisão. Neste sentido, o SINAR é citado como importante fonte de informação que deve 

cruzar-se com informações contidas nos cadastros do Sistema Brasileiro de Museus, no 

Sistema Nacional do Patrimônio Cultural e no Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 

(MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013). 

 Já na meta 13, os arquivos surgem como um dos pilares pedagógicos para alcançarmos 

o aperfeiçoamento profissional de 20 mil professores de arte do ensino médio das escolas 

públicas, porque, a formação continuada aproxima os bens culturais da criação cultural 

valorizando os professores, melhorando os conteúdos oferecidos nas disciplinas e inserindo 

temas sobre a diversidade nos currículos e no cotidiano da vida escolar. (MINISTÉRIO DA 

CULTURA, 2013). Na meta 29, 100% dos arquivos públicos, dentre outros equipamentos 

culturais, devem atender à Lei de Acessibilidade (Lei nº 10.098/2000) para a afirmação dos 

direitos dos cidadãos de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Neste caso, os 

arquivos precisam estar atentos às adaptações necessárias do espaço físico para a garantia da 

fruição cultural oferecendo bens e atividades culturais em formatos acessíveis (MINISTÉRIO 

DA CULTURA, 2013). Na meta 31 do PNC, ficam definidos percentuais a serem alcançados 

por municípios brasileiros no que tange ao quantitativo de instituições e/ou equipamentos 

culturais estratégicos, a considerar museu, teatro ou sala de espetáculo, arquivo público ou 

centro de documentação, cinema e centro cultural: 

35% dos municípios com até 10 mil habitantes com pelo menos um tipo; 

20% dos municípios entre 10 mil e 20 mil habitantes com pelo menos dois 
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tipos; 20% dos municípios entre 20 mil e 50 mil habitantes com pelo menos 

três tipos; 55% dos municípios entre 50 mil e 100 mil habitantes com pelo 

menos três tipos; 60% dos municípios entre 100 mil e 500 mil habitantes 

com pelo menos quatro tipos; 100% dos municípios com mais de 500 mil 

habitantes com pelo menos quatro tipos (MINISTÉRIO DA CULTURA, 

2013, p. 90). 

 De acordo com a meta 31, com o aumento do número de espaços culturais é possível 

disseminar e democratizar o aceso à cultura, aproximar conhecimentos diversos e conectar 

territórios. A meta 35 prevê a capacitação de gestores em 100% de as instituições apoiadas 

pelo MinC, a exemplo dos arquivos públicos. Esta meta, em especial, está intimamente ligada 

à eficiência administrativa a fim de que programas de formação sejam criados para suprir 

demandas da gestão, da produção e da comunicação de experiências e vivências. Por fim, a 

meta 41 determina que 70% dos arquivos públicos disponibilizem informações sobre seus 

acervos no Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais (SNIIC) facilitando o 

acesso e difusão do conhecimento no Brasil (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013).  

 Destas observações, é possível perceber que o campo da cultura e o campo dos 

arquivos vêm caminhando juntos num claro movimento de cooperação técnica e política para 

obter avanços na implementação de políticas públicas de cultura que fortaleçam as políticas 

públicas arquivísticas. Prova disto é o Plano Setorial de Arquivos (PSA/CNPC), elaborado 

pelo colegiado setorial, em 2016, para o decênio 2016-2026. O plano é o “instrumento que 

propõe ações de curto, médio e longo prazo visando criar um arcabouço básico para 

cumprimento da legislação arquivística” (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2016). O Plano 

Setorial de Arquivos do CNPC tem 39 metas com indicadores distribuídas em três eixos: 1) 

Interação do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR) com o Sistema Nacional de Cultura 

(SNC); 2) Arquivos, cidadania, diversidade e direitos culturais ; e, 3) Arquivos, consolidação 

da economia da cultura e desenvolvimento socioeconômico . As propostas vislumbram uma 

política integrada do Governo Federal com o Distrito Federal, Estados e Municípios, até que, 

conforme previsão contida no plano, em 2020, o Colegiado Setorial de Arquivos se reúna para 

fazer uma reavaliação de todos os objetivos, estratégias, ações e metas definidas 

(MINISTÉRIO DA CULTURA, 2016). 

 No quadro a seguir é possível visualizar a realização de nove edições de Conferências 

Municipais de Cultura em Angra dos Reis e que em seis edições o termo arquivo é 

expressamente mencionado. Nas outras três, são mencionados a criação de centro de 

memórias, a preservação de documentos históricos e a universalização do acesso. 
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EDIÇÃO /ANO FÓRUM SETORIAL DELIBERAÇÃO 

1ª CMC 

1993 
Literatura 

Organizar Arquivo geral da Cidade possibilitando o 

resgate da historia angrense 

2ª CMC 

1995 
Patrimônio Cultural 

Criação do Centro de Documentos históricos com vistas 

à pesquisas e visitação pública (Museu Histórico) 

Resgatar e preservar os diversos documentos históricos 

situados nas Igrejas do Município 

3ª CMC 

1997 
Disposições Gerais 

Criação do Arquivo Municipal de documentos e 

fotografias – órgão centralizador de todas as Secretarias 

4ª CMC 

2006 
Patrimônio Cultural 

Fundação de um “Centro de Memórias” no prédio da 

antiga Casa Laranjeiras, com acompanhamento do 

Conselho Municipal de Cultura 

5ª CMC 

2008 

Câmara Setorial de 

Foto, Cine e Vídeo 

Criação de um arquivo público para integrar todos os 

arquivos públicos do município, com trabalho de 

digitalização para consulta popular 

6ª CMC 

2009 

Eixo Temático 1: 

Produção Simbólica e 

Diversidade Cultural 

Tornar obrigatório em cada município a criação de 

museu de memória cultural (audiovisual e tátil) da 

cultura local, cujos registros e acervo sejam 

universalizados 

7ª CMC 

2011 
Patrimônio-Histórico Criação do Arquivo Público Municipal 

8ª CMC 

2013 
Patrimônio-Histórico Criação do Arquivo Público Municipal 

9ª CMC 

2018 
Patrimônio-Histórico Criação do Arquivo Público Municipal 

Quadro 2 – Deliberações das Conferências Municipais de Cultural de Angra dos Reis. Fonte: 

A autora (2018). 

 O diálogo do poder público com a sociedade civil, em Angra dos Reis, demonstra que 

há o reconhecimento da importância da preservação do acervo documental e o foco nos 

arquivos permanentes como bem cultural nos apresenta novas complexidades, posto que 

pensando no modelo de instituição quando é criado, que o arquivo pode ter 

sob sua custódia outros fundos de interesse para a preservação da memória 

local, considerados de interesse público e social. Esta estratégia na definição 

de sua linha de acervo respalda a consolidação dos direitos coletivos que, por 

ser prioritário, ultrapassa o limite da singularidade do indivíduo e contribui 

para tornar público, registros de pessoas ou instituições cujas trajetórias 

estão intimamente ligadas à história da comunidade (RODRIGUES, 2005, p. 

19). 
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 Uma política de memória que esteja atenta à política de arquivos ressalta a 

particularidade de cada município e o integra à nação, conforme ressalta Rodrigues (2005). E, 

mais do que isso, “uma política de arquivos não dever se vista como uma forma de 

reprodução da cultura, mas como a que subsidia os elementos para o equilíbrio político e 

social do país” (RODRIGUES, 2005, p. 20). 
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2.1 Memória e acervos 

 A memória, ao definir o que é comum a um grupo e o que a diferencia dos outros, 

fundamenta e reforça os sentimentos de pertencimento e as fronteiras sócio-culturais. A 

comunidade afetiva, de acordo com Halbwachs (2006), acentua as funções positivas 

desempenhadas pela memória comum, a saber, de reforçar a coesão social, não pela coerção, 

mas pela adesão afetiva ao grupo. Trata não apenas toda a seletividade da memória, mas, 

também um processo de negociação para conciliar memória coletiva e memórias individuais. 

Em contrapartida, a Memória Oficial acentua o caráter destruidor, uniformizador e opressor 

da memória coletiva nacional. Enquanto isto, as memórias subterrâneas que prosseguem seu 

trabalho de subversão no silêncio e de maneira quase imperceptível afloram em momentos de 

crise em sobressaltos bruscos e exacerbados. Uma vez que as memórias subterrâneas 

conseguem invadir o espaço público, reivindicações múltiplas e dificilmente previsíveis se 

acoplam a esta disputa da memória. Os objetos de pesquisa são escolhidos de preferência 

onde existe conflito e competição entre memórias concorrentes. 

 O silêncio sobre o passado não significa esquecimento, é a resistência que uma 

sociedade civil impotente opõe ao excesso de discursos oficiais, existem nas lembranças de 

uns e de outros, zonas de sombra, silêncios, não-ditos. As fronteiras desses silêncios e não-

ditos com o esquecimento definitivo e o reprimido inconsciente não são evidentemente 

estanques e estão em perpétuo deslocamento. Essa tipologia de discursos, de silêncios, e 

também de alusões e metáforas, é moldada pela angústia de não encontrar uma escuta, de ser 

punido por aquilo que se diz, ou, ao menos, de se expor a mal-entendidos. A fronteira entre o 

dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável separa uma memória coletiva 

subterrânea da sociedade civil dominada ou de grupos específicos, de uma memória coletiva 

organizada que resume a imagem que uma sociedade majoritária ou o Estado desejam passar 

e impor. Distinguir entre conjunturas favoráveis ou desfavoráveis às memórias marginalizadas 

é de saída reconhecer a que ponto o presente colore o passado. Há uma permanente interação 

entre o vivido e o aprendido, o vivido e o transmitido. 

 O problema que se coloca, em longo prazo, para as memórias clandestinas e 

inaudíveis, é o de sua transmissão intacta até o dia em que elas possam aproveitar uma 

ocasião para invadir o espaço público e passar do não-dito à contestação e à reivindicação; o 

problema de toda memória oficial é o de sua credibilidade, de sua aceitação e também de sua 

organização. Para que apareça nos discursos políticos um fundo comum de referências que 
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possam constituir uma memória nacional, um intenso trabalho de organização é indispensável 

para superar a simples montagem ideológica, por definição precária e frágil.  

 A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do 

passado que se quer salvaguardar, se integra em tentativas mais ou menos conscientes de 

definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades de 

tamanhos diferentes. A memória comum possui duas funções essenciais, a manutenção da 

coesão interna e defesa das fronteiras daquilo que um grupo tem em comum, em que se inclui 

o território. O trabalho de enquadramento da memória se alimenta do material fornecido pela 

história, assim, a exigência de justificação limita a falsificação pura e simples do passado na 

sua reconstrução política, o trabalho permanente de reinterpretação do passado é contido por 

uma exigência de credibilidade que depende da coerência dos discursos sucessivos. Vê-se que 

as memórias coletivas impostas e defendidas por este trabalho especializado, sem serem o 

único fator aglutinador, são certamente ingredientes importantes para a perenidade do tecido 

social e das estruturas institucionais de uma sociedade.  

 Através da reconstrução de si mesmo o indivíduo tende a definir seu lugar social e 

suas relações com os outros. Pode-se imaginar, para aqueles e aquelas cuja vida foi marcada 

por múltiplas rupturas e traumatismos, a dificuldade colocada por esse trabalho de construção 

de uma coerência e de uma continuidade de sua própria história. Assim como as memórias 

coletivas e a ordem social que elas contribuem para constituir, a memória individual resulta da 

gestão de um equilíbrio precário, de um sem-número de contradições e de tensões. Um 

passado que permanece mudo é muitas vezes menos o produto do esquecimento do que de um 

trabalho de gestão da memória segundo as possibilidades de comunicação. Mesmo no nível 

individual o trabalho da memória é indissociável da organização social da vida (POLLOK, 

1989). 

 Para sustentar ações de informação, segundo Kobashi e Tálamo (2004), é preciso que 

a ciência da informação adote a perspectiva histórica para o redimensionamento do próprio 

campo, delimitando suas fronteiras, construindo sua metalinguagem e elaborando seus 

modelos, conceitos e teorias. Como características principais, a ciência da informação tem a 

interdisplicinaridade, a forte dimensão social e humana e a preocupação com o ato de 

informar. No diálogo com as diversas esferas do conhecimento, no processo de afirmação da 

ciência da informação enquanto disciplina, há a preocupação com a realização de pesquisas 

cientificas e práticas profissionais relativas à comunicação, às necessidades e uso da 

informação em contextos sociais, institucionais e individuais. Deve-se ter cuidado na 

abordagem das tecnologias da informação, pois, a tecnologia é elemento conceitual 
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constitutivo do corpus epistemológico da ciência da informação e articula-se com os fatores 

primordiais de uma economia do conhecimento.  

 A informação que antes era tida como estoque a ser preservado, agora, é tomada no 

seu sentido dinâmico, de importância social, política e econômica, de natureza pública. A 

tecnologia da informação criou instrumentos para o aumento da capacidade informacional e 

comunicacional da sociedade contemporânea, porém, é importante notar que a mecanização 

da produção da informação atendeu e atende muito bem ao crescente processo de 

mercantilização da informação que a oferta em grandes quantidades sem alterar a produção do 

conhecimento na sociedade.  

 O acesso à informação ganha destaque quando atinge os níveis satisfatórios das 

necessidades físicas e culturais do homem e o bem, ou seja, o objeto, a informação, em sua 

natureza material ou imaterial, integram um sistema composto por fluxos de relações 

constantes, de produção, armazenamento, distribuição, acesso, troca e uso. Isto posto, nenhum 

bem pode ser analisado sem levarmos em consideração o sistema, o regime de informação que 

o institui como tal. Logo, compete à ciência da informação estabelecer os princípios e as 

práticas relacionadas à produção de informação, sua distribuição e formas de acesso.  

 Ainda assim, a informação é uma estrutura significante que sintetiza os conteúdos dos 

documentos, sob formas diversas, segundo políticas e segmento de usuários. Os sistemas de 

informação são criados para o uso humano e o valor da informação está na geração do 

conhecimento. Koshiba e Tálamo (2004) chamam a atenção para os espaços privilegiados de 

acesso à informação a fim de que a expansão e a valorização da função social destes caminhe 

na direção de se constituírem como instrumentos importantes de inclusão, democratização da 

cultura e da cidadania plena. 

2.2 Arquivos: origem, conceitos e atributos 

 Da necessidade dos registros das ações do Estado e dos cidadãos, surgem os arquivos. 

Inicialmente, com a finalidade de dar sustentação à administração pública, os arquivos 

passam, com o tempo, a colaborar com o desenvolvimento das ciências humanas e, 

atualmente, assumem papel primordial na garantia do compromisso com a transparência 

pública e com os direitos de cidadania. Paulo Knauss (2013, p.35) identifica dois encontros 

marcantes dos arquivos com a Ciência, um no século XVI europeu, quando o debate se 

concentrou na comprovação da autenticidade dos documentos e, outro, já no século XIX, 

quando da produção de dados estatísticos que impulsionou, por exemplo, censos 

demográficos do período Imperial, no Brasil. 
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 Para os procedimentos de verificação de autenticidade, desenvolveu-se a disciplina da 

Diplomática que no estudo de estruturas formais que caracterizam espécies e tipos 

documentais, encontrou a chave para o controle da comunicação administrativa e da gestão de 

documentos e, sobretudo, para garantir caráter probatório aos documentos, fundamental na 

consolidação do Estado de direito. O processo metódico de análise da autenticidade dos 

documentos conduziu à constituição da disciplina da Diplomática, que tem como objeto os 

diplomas e o estudo de suas estruturas formais que caracterizam as espécies e os tipos 

documentais (KNAUSS, 2013, p. 35).  

 Para Ana Célia Rodrigues (2010), a finalidade do estudo de tipologia documental, de 

uso típico da diplomática, propõe a utilização de parâmetros para a construção teórica 

arquivística, vista a contribuição para a formação profissional e para a integração das agendas 

de pesquisa nas universidades brasileiras.   

O procedimento de identificação de documentos, uma das tarefas realizadas 

no momento da identificação arquivística, permite ao arquivista o 

reconhecimento das características do seu objeto de estudos. E foi na 

diplomática que a arquivística encontrou os documentos de arquivos a partir 

de parâmetros normalizados, conferindo cientificidade ao fazer arquivístico. 

A formulação do método está estreitamente associada a um conceito de 

documento que o fundamenta (RODRIGUES, 2010, p. 17). 

 O segundo encontro, no século XIX, se caracterizou pelo recolhimento de dados 

estatísticos que por um lado se constituiu como centros de produção de dados e, por outro, se 

constitui, também, em dados relevantes para a tomada de decisões governamentais. E, neste 

caso, os arquivos estão juntos com a afirmação da Ciência. Para o estatuto científico do 

conhecimento da história, este encontro torna-se fundamental para a valorização do papel dos 

arquivos públicos como centros de referência do patrimônio documental. O encontro com a 

Ciência oportuniza aos arquivos maiores dedicações à preservação dos documentos e, 

consequentemente, ao acesso à informação que ele contém. Esta necessidade colabora com a 

afirmação do patrimônio cultural, tendo como resultado o aprimoramento da preservação do 

patrimônio documental (KNAUSS, 2013, p. 35). 

 Os arquivos, como lugares de memória, são uma construção das formas 

contemporâneas de promoção de memórias, registro de que nós vivemos num tempo distinto 

dos tempos anteriores. E, neles organiza-se o encontro com nosso tempo pela ruptura com o 

passado e não pela continuidade. Respeitando a teoria das três idades, tema que abordarei 

mais a diante, os documentos de arquivo possuem atributos que nos permitem compreender o 

ciclo vital no qual estão submetidos. As fases de primeira e segunda idades são as corrente e 

intermediária que servem, respectivamente, ao instante do presente, no aguardo do despacho 
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necessário e à realização de ações decorrentes da decisão inscrita nos documentos, enquanto, 

a fase permanente, é a memória da ação produzida e consumada (KNAUSS, 2009, p. 9). 

 Para a definição da noção de patrimônio documental arquivístico municipal é 

indispensável compreender que é a forma e a função pela qual o documento é criado que seu 

uso e seu destino de armazenamento são determinados.  Portanto, a definição de sua condição 

enquanto documento de arquivo, biblioteca, centro de documentação ou museu não está no 

suporte, mas, sim, na razão de sua origem e de seu emprego. As distinções sobre os meios 

institucionais de custódia e disseminação dos acervos estão na própria maneira como estes se 

constituem (BELLOTO, 2008, p. 36).  

 E necessário, também, considerar que a documentação supõe uma série de atividades 

que demonstram as relações entra a produção documental e o uso do documento produzido, 

portanto, 

o processo da documentação envolve um produtor de documentos, um 

documentalista, que vai registrá-los, normatizá-los, sistematizá-los e 

divulgá-los, e, finalmente, envolve também um pesquisados que vai utilizá-

los, interpretando-os, carregando-os como provas tecnológicas, científicas, 

sociais, jurídicas ou funcionais. É a documentação que aporta ao pesquisador 

tudo o que foi acumulado anteriormente no seu campo específico de 

pesquisa (BELLOTO, 1984, p. 13). 

 Belloto (1984, p. 12) define o documento como “qualquer elemento gráfico, 

iconográfico, plástico ou fônico pelo qual o homem se expressa.”. O programa Memória do 

Mundo considera documento, aquele que documenta ou registra algo com um propósito 

intelectual internacional deliberado independentemente do suporte ou formato, sendo que o 

conteúdo deve ter caráter informativo e o suporte pode apresentar grande variedade 

(UNESCO, 2002. p.11 e 61). E, de acordo com o DIBRATE (2005), documento é “unidade 

de registro de informações, qual informações quer que seja o suporte ou suporte formato”. 

 A teoria arquivística como a que “engloba as idéias que os arquivistas têm sobre a 

natureza do material arquivístico e os princípios que governam os métodos utilizados para 

controlar este material” (DURANTI, 2005, p.6), a definição de documento arquivístico toma 

importância, pois, precisa ser esclarecido para toda e qualquer ação em benefício da sua 

preservação. Na perspectiva da diplomática, documento “é uma unidade indivisível de 

informação constituída por uma mensagem fixada num suporte (registrada), com uma 

sintática estável. Um documento tem forma fixa e conteúdo estável” (RONDINELLI, 2010, p. 

226). Além disso, o documento arquivístico é “qualquer documento criado (produzido ou 

recebido e retido para ação ou referência) por uma pessoa física ou jurídica ao longo de uma 

atividade prática como instrumento e subproduto dessa atividade” (DURANTI, 2005, p.7).  
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 No suporte do documento, ou seja, no “material no qual são registradas as 

informações” (DIBRATE, 2005), está o conteúdo e no conteúdo está a informação desejada. 

Deste panorama, a definição apresentada, por Belloto (2006), para os documentos de arquivo 

explica que se tratam dos documentos  

produzidos por uma entidade pública ou privada ou por uma família ou 

pessoa no transcurso das funções que justificam sua existência como tal, 

guardando esses documentos relações orgânicas entre si. Surgem, pois, por 

motivos funcionais administrativos e legais. Tratam sobretudo de provar, de 

testemunhar alguma coisa (BELLOTO, 2006, p. 37).  

 Na mesma linha argumentativa, o programa Memória do Mundo conceitua 

documentos de arquivo como 

documentos que contêm, sob uma forma qualquer todo tipo de dados ou 

informação produzidos ou recebidos e acumulados por um organismo ou 

uma pessoa no marco de transações comerciais ou no curso de seus assuntos, 

e mantidos posteriormente como prova dessa atividade mediante sua 

incorporação ao sistema de arquivo desse organismo ou pessoa. Os arquivos 

são um subproduto da informação relativa à atividade institucional e social 

(UNESCO, 2002, p.61). 

 O conceito de documento de arquivo tem dois níveis de informação, uma “contida no 

documento de arquivo, isoladamente, e aquela contida no arquivo em si, naquilo que o 

conjunto, em sua forma, em sua estrutura, revela sobre a instituição ou sobre a pessoa que o 

criou”. As características que sustentam o conceito de documento de arquivo são a 

autenticidade, a organicidade, o inter-relacionamento e a unicidade (FONSECA, 1999, p. 

151). 

 Ao cumprirmos uma determinada função administrativa, cumprimos, também, rotinas 

processuais que geram a produção e a conservação de documentos mediante procedimentos 

regulares que podem ser comprovados, a partir destas rotinas estabelecidas. A estabilidade 

destas operações garantem a autenticidade do documento de arquivo que é acumulado de 

modo natural, contínuo e progressivo de acordo com seus objetivos práticos. Tal objetividade 

que o acompanha durante suas fases de produção e classificação, é a que assegura a 

organicidade dos registros arquivísticos, dotando-os de coesão e estrutura. Deste modo, o 

inter-relacionamento entre os documentos de arquivos “estabelecem relações no decorrer do 

andamento das transações para as quais foram criados” confirmando-os como “um conjunto 

indivisível de relações” (FONSECA, 1999, p. 151).  

 Saber que o documento de arquivo é “único na estrutura documental do grupo ao qual 

pertence” (FONSECA, 1999, p. 151), significa compreender o caráter de unicidade. 

Importante, também, ressaltar que “o documento de arquivo é produzido de forma 
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involuntária, naturalmente, no sentido de necessário para o funcionamento do sistema 

jurídico, pois é criado no decurso de uma atividade” (RODRIGUES, 2010, p. 3).  

 A característica fundamental do documento de arquivo está na sua “natureza 

probatória” que “conservam registros de ações e de fatos como prova da gestão que os 

produziram” (RODRIGUES, 2005, p. 15). Para Rodrigues (2010), o núcleo da identidade de 

um documento de arquivo se revela num contexto de organicidade onde documentos se 

relacionam entre si, onde o vínculo existente entre o órgão produtor e o conteúdo da atividade 

registrada resulta no caráter probatório deste tipo de documento.  

O arquivo se forma por um processo de acumulação natural, o que significa 

dizer que tem o atributo especial de ser um conjunto orgânico e estruturado, 

onde seu conteúdo e significado só podem ser compreendidos na medida em 

que se possa ligar o documento ao seu contexto mais amplo de produção, às 

suas origens funcionais (RODRIGUES, 2005, p. 16). 

 Uma questão que merece atenção num arquivo é a noção de respect des fonds, pois, no 

trabalho arquivístico “não se deve misturar os documentos produzidos por uma entidade com 

os de outra. 

Os fundos são freqüentemente fragmentados, em conjuntos de documentos 

administrativos e históricos, como se refletissem uma descontinuidade 

administrativa, rompendo relações legitimas e nexos de união difíceis de 

separar (RODRIGUES, 2005, p. 18). 

  O vínculo arquivístico é a relação que o documento de arquivo possui com todo o 

resto do conjunto documental sendo o que lhe atribui identidade e integridade. 

O que define e diferencia o documento entendido como sendo arquivístico 

dos documentos que estão “fora” de um contexto arquivístico, é 

principalmente a relação que tem com o resto do conjunto documental, 

denominado vínculo arquivístico (RODRIGUES, 2010, p. 5). 

 A proveniência do documento define o fundo no arquivo, assim como também define 

sua posição no acervo do museu” (BELLOTO, 2006, p. 40).  

O Princípio da Proveniência marca a diferenciação do documento de arquivo 

de outras espécies de documentos, custodiada por instituições congêneres, 

estabelecendo como fator norteador sua origem. Gênese que deve ser 

compreendida no contexto funcional da produção, fator que determina o 

registro do ato (RODRIGUES, 2005, p. 17). 

 Segundo Camargo (2001) “são os documentos de arquivo que, por sua íntima relação 

com os fatos, proporcionam informação segura sobre eles.”. Por esta razão, afirma que “o 

estatuto probatório dos documentos de arquivo depende, portanto, de sua natureza contextual, 

que deve ser preservada a todo custo sob pena de fazê-los perder a capacidade de refletir a 

instituição de origem” (CAMARGO, 2001, p. 3-4). 
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 O ponto de convergência entre as fronteiras da documentação e que une arquivos, 

bibliotecas, museus e centros de documentação está no recolhimento, tratamento, 

transferência e disseminação de informações. Entretanto, é preciso cuidado para não 

ultrapassar tais fronteiras, confundindo os documentos a serem guardados e o trabalho técnico 

que deve ser feito em cada uma destas instituições de memória, pois, “as distinções se 

produzem a partir da própria maneira como se origina o acervo e do tipo do documento a ser 

preservado por aquelas instituições” (BELLOTO, 1978, p. 31). As características 

predominantes destas instituições, sejam elas públicas ou privadas, está no compromisso com 

a transmissão cultural, com a custódia e com a divulgação de informações técnicas e 

científicas que possui cada uma. Portanto, ao sistematizar as distinções, demonstradas por 

Belloto (2008), entre arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação, temos o 

seguinte quadro comparativo: 

 Arquivo Biblioteca Museu 
Centro de 

Documentação 

Quanto aos fins 

Administrativo e 

Jurídico, a longo prazo, 

Históricos 

Técnicos, 

Científicos e 

Culturais 

Técnicos, 

Científicos, 

Culturais e 

Históricos 

Técnicos, Científicos 

e Culturais + 

Administrativo, 

Jurídico e Históricos 

Quanto ao tipo de 

documentação 

Manuscrito ou impresso Impressa 
Técnicas 

diversas 
Reprodução 

Unicidade Múltipla 
Única ou 

múltipla 
Única ou múltipla 

Quanto ao 

processamento 

técnico da 

documentação 

Trata as séries 

documentais que 

formam agrupamentos 

lógicos e orgânicos 

dentro dos diferentes 

fundos. 

Peça por 

peça 
Peça por peça 

Tratamento de 

acordo com a 

natureza da 

documentação 

Quadro 3 – Características de arquivo, biblioteca, museu e centro de documentação. Fonte: A 

autora (2018).
1
 

 Deste modo, para a preservação do documento, seja ele de arquivo ou pertencente ao 

universo do patrimônio documental, é tarefa do profissional de ciência da informação
2
 saber 

“empregar técnicas para racionalizar esse fluxo, reunir informações afins e torná-las o mais 

acessível possível” (BELLOTO, 1984, p. 13). Já quanto ao público, o arquivo mostra mais 

uma peculiaridade em relação às outras instituições de memória, porque, seu usuário imediato 

e prioritário não é o pesquisador, é administração, pública ou privada, ou seja, o próprio 

produtor do documento. Ou seja, no âmbito das primeira e segunda idades, no arquivo são 

                                                 
1
 com base em BELLOTO, 1978. 

2
 Belloto aponta já, em 1978, o uso do termo “cientista da informação” para designação comum que inclui 

arquivistas, bibliotecários, documentalistas e informatólogos em geral (BELLOTO, 1978. p. 35). 
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atendidos, basicamente, os produtores do documento e cidadão que reivindiquem direitos. 

Quando já na fase permanente, o arquivo entra “na esfera da pesquisa científica ou do 

interesse puramente cultural” e, aí, sim, “o público estará personificado no historiador ou em 

profissionais cuja atividade possa demandar informações sobre épocas anteriores” 

(BELLOTO, 2006, p. 42). 

 As fronteiras da documentação exigem que sejam discutidas as origens do documento, 

deve ser considerada e respeitada sua gênese. O armazenamento e a transferência de 

informações dos documentos devem garantir sua autenticidade e meios para que possamos, 

efetivamente, conhecê-lo. Além disso, Belloto (1978) aborda a importância de criarmos e 

consolidarmos um programa capaz de disseminar a informação tendo como norte o NATIS, 

que é a união de sistemas nacionais de informações que, estimulado pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), visa aproximar arquivos, 

bibliotecas, museus e centros de documentação.  

 A categoria de patrimônio documental, conforme no glossário do programa Memória 

do Mundo é definida como a que “compreende peças que se podem mover, preservar e 

deslocar e que se têm conservado graças a um processo de documentação intencional” 

(UNESCO, 2002, p. 62). O Programa Memória do Mundo define como “a memória coletiva e 

documentada dos povos do mundo – seu patrimônio documental” (UNESCO, 2002. p. 5) e 

dentro deste universo está o conceito de patrimônio documental arquivístico. 

 Diante da polissemia do termo arquivo, Machado & Camargo (2000) chamam a 

atenção para o fato do termo arquivo possuir mais de uma definição, entretanto, todos os 

significados estão associados “ao significado primordial de conjunto orgânico de 

documentos”. No Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DIBRATE), o termo 

arquivo, pode se referir tanto a um “conjunto de documentos produzidos e acumulados por 

uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas 

atividades, independentemente da natureza do suporte” como pode se referir a uma 

“instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a 

conservação e o acesso a documentos” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 27). 

 Ainda de acordo com o DIBRATE (2005), o termo patrimônio arquivístico trata do 

“conjunto dos arquivos de valor permanente, públicos ou privados, existentes no âmbito de 

uma nação, de um estado ou de um município” (ARQUIVO NACIONAL, 2005. p. 130). Ao 

atribuirmos ao conceito de patrimônio documental arquivístico o termo municipal, de acordo 

com Machado & Camargo (2000), é natural que o sentido de “originário do poder público 
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municipal” apareça, uma vez que, se refere “aos órgãos que exercem, na base da organização 

estatal brasileira, os poderes executivo e legislativo”.  

 Todavia, demonstram o caráter peculiar dos arquivos municipais, já que não se 

limitam à guarda dos documentos produzidos pelos órgãos públicos locais, ampliando, em 

muitos casos, a proteção para arquivos privados e de outras jurisdições públicas. O conceito 

de arquivo público e de arquivo privado, de acordo com as autoras, partem da noção de 

conjuntos documentais, sendo o primeiro “em decorrência das funções executivas, legislativas 

e judiciárias do poder público no âmbito federal, estadual e municipal, bem como o conjunto 

de entidades de direito privado encarregas de serviços públicos” e o segundo conceito “em 

decorrência das atividades de pessoas físicas e jurídicas de direito privado, depositados ou não 

em instituições públicas” (MACHADO; CAMARGO, 2000, p. 14). 

 Segundo o DIBRATE (2005), o termo arquivo público possui duas definições, a 

primeira se refere ao “arquivo de entidade coletiva pública, independentemente de seu âmbito 

de ação e do sistema de governo do país” e a segunda ao “arquivo integrante da administração 

pública”. E, o termo arquivo municipal se refere a um “arquivo público mantido pela 

administração municipal, identificado como o principal agente da política arquivística nesse 

âmbito” (DIBRATE, 2005).  

 Para Machado & Camargo (2000) o termo arquivo municipal define a “instituição 

responsável pelos conjuntos de documentos acumulados por órgãos dos poderes executivo e 

legislativo, no âmbito da administração municipal direta ou indireta”. Levam em consideração 

o fenômeno de municipalização, no qual os contornos administrativos de instituições federais, 

estaduais e até mesmo privadas, chegam a se tornarem invisíveis, pensar o município se 

transforma num exercício de flexibilidade, tendo em vista, a elasticidade do domicílio legal 

dos documentos.  

 O conceito de arquivo público municipal aparece, na literatura arquivística, na cartilha 

Criação e Desenvolvimento de Arquivos Públicos Municipais, publicada pelo CONARQ 

(2014). De acordo com o Conselho Nacional de Arquivos, o arquivo público municipal é 

a instituição responsável pelos conjuntos de documentos produzidos, 

recebidos e acumulados por órgãos públicos municipais no exercício de suas 

atividades, ou seja, pelos poderes Executivo e Legislativo, representados, 

respectivamente, pela prefeitura e pela câmara dos vereadores, em 

decorrência de suas funções administrativas e legislativas. São também 

públicos os conjuntos de documentos de caráter público produzidos e/ou 

recebidos por instituições privadas responsáveis pela prestação de serviços 

públicos (CONARQ, 2014, p. 20). 
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 Mesmo estando alguns arquivos de portas abertas gratuitamente, é deficiente a relação 

que se estabelece entre a instituição e a sociedade, uma vez que a noção de arquivo como um 

mero depósito de papéis é deveras difundida e praticada, assim como, muitas vezes, o arquivo 

perde frequentadores por alguns entenderem que se trata de um local para a erudição ou que 

gera desconforto para um visitante. É preciso que entendamos o que é um arquivo público 

municipal, para que e para quem serve e quais são os requisitos para criá-lo, implantá-lo e 

operacionalizá-lo. Igualmente importante, é considerar o atual contexto político-

administrativo brasileiro que, através da LAI (2001) exige transparência e responsabilidade 

fiscal. Ganham, assim, relevância, não somente o papel dos municípios para o 

desenvolvimento do país, mas também, o papel que a informação desempenha nas sociedades 

contemporâneas como “canal de interação entre o poder público e os cidadãos” (CONARQ, 

2014, p.15).  

2.3 O papel estratégico do arquivo público municipal 

 O papel estratégico dos arquivos se reforça na garantia da eficiência da gestão 

documental, uma vez que são capazes de garantir o acesso à informação pública e, em 

consequência, uma gestão transparente do Estado, conforme previsto na Carta Constitucional 

Brasileira de 1988 (CONARQ, 2014, p. 56).  Para Knauss (2009, p. 11), “o sistema de 

arquivos é base da superação da opacidade do Estado”, porque, a informação contida nos 

arquivos e a crítica ao Estado contemporâneo nega o Estado de exceção, o que torna os 

arquivos legítimos alicerces do Estado de direito (KNAUSS, 2009, p.11). Para tanto a gestão 

documental deve ser vista como o 

conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, 

classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento, reprodução, 

avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando sua 

eliminação ou recolhimento para guarda permanente. A gestão de 

documentos é operacionalizada por meio do planejamento, organização, 

controle, coordenação dos recursos humanos, do espaço físico e dos 

equipamentos, com o objetivo de aperfeiçoar e simplificar o ciclo 

documental (CONARQ, 2014, p. 56). 

 A gestão documental possui três fases: a fase de produção, a de utilização e a de 

avaliação e destinação e estão intimamente ligadas ao ciclo vital do documento de arquivo 

que baseia-se na teoria das três idades, sendo a primeira idade, referente ao arquivo corrente, a 

segunda, ao arquivo intermediário e a terceira idade, ao arquivo permanente (CONARQ, 

2014, p. 56-59). A gestão documental deve estar em consonância com um programa de gestão 

de documentos que integre suas fases e o ciclo vital dos arquivos como um todo orgânico 
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fruto do processo de produção e acumulação de documentos (CONARQ, 2014, p. 58). Seja 

qual for o suporte do documento, no que tange à preservação, é importante a adoção de 

procedimentos que considerem a completude do ciclo vital do documento arquivístico, de 

modo a alcançar melhores condições para a sua produção, tramitação, acondicionamento e 

armazenamento físico para boas condições de manuseio, transporte e de meio ambiente 

adequadas para a área de guarda e acesso aos acervos documentais (CONARQ, 2014, p. 56). 

De acordo com Camargo (2001), o estatuto probatório do documento de arquivo depende de 

sua natureza contextual que por sua íntima relação com os fatos, proporcionam informação 

segura sobre eles. 

Se os documentos de arquivo são desprovidos de autonomia, isto é, retiram 

sua autenticidade das relações que mantêm com as demais unidades que 

integram o conjunto, dentro do princípio de consignação que o rege, 

qualquer intervenção no sentido de romper seu equilíbrio originário acaba 

por “implodir” o próprio arquivo (CAMARGO, 2001, p.6). 

 As fases de produção e de utilização do arquivo transcorrem durante a gestão dos 

documentos correntes, e onde são efetuadas as atividades de protocolo que recebem, 

classificam, registram, autuam, controlam a tramitação e expedem documentos (CONARQ, 

2014, p. 59-61). Nestas fases iniciais, são realizadas as atividades de arquivamento que devem 

garantir rotinas de inspeção, análise, ordenamento, arquivamento e de empréstimo ou consulta 

que levam em consideração métodos de arquivamento considerando a maneira como o 

documento é frequentemente consultado, a exemplo de métodos como o alfabético, o 

geográfico, o numérico simples, o numérico cronológico e o ideográfico (CONARQ, p. 61-

62). A atividade de classificação, que deve ser cuidadosamente observada, pois, acontece logo 

após a produção do documento, “consiste em analisar e classificar todo e qualquer documento 

no momento de sua produção ou na ocasião de seu recebimento” (CONARQ, 2014, p. 60). 

Portanto, para a garantia da qualidade e dos fundamentos das atividades de avaliação e 

descrição, a classificação é o conjunto de operações físicas e intelectuais que, atribuindo 

códigos de identificação, associam o documento ao seu contexto de produção e evitam perdas 

irreversíveis na recuperação da memória institucional (CONARQ, 2014, p. 60). De acordo 

com Rodrigues (2005), 

os documentos públicos são peças que estão integrados num todo, orgânico e 

estruturado, que lhes confere sentido de existir, ou seja, como prova da razão 

de ser e do desenvolvimento da própria administração. Significa dizer que o 

documento só preserva seu valor quando está integrado num conjunto 

próprio, que reflete o contexto de sua produção, que expressa o valor 

probatório sobre o funcionamento do governo, do exercício dos direitos e 

deveres do cidadão e o valor informativo que reflete e que será de interesse 

para o pesquisador (RODRIGUES, 2005, p. 20). 
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 A fase de avaliação merece muita atenção visto que é, sem dúvidas, a mais complexa 

de todo o processo de gestão documental por exigir um trabalho multidisciplinar que objetiva 

estabelecer prazos de guarda para os documentos de idade corrente e intermediária, assim 

como, destinar os documentos que serão recolhidos para a guarda permanente ou para a 

eliminação. Dessa forma, a atividade de avaliação consiste na definição de  

quais documentos serão preservados para fins administrativos ou de pesquisa 

e em que momento poderão ser eliminados ou destinados aos arquivos 

intermediário e permanente, de acordo com o valor e o potencial de uso que 

apresentam para a administração que os gerou e para a sociedade 

(CONARQ, 2014. p. 62). 

 Acompanhada da valoração dos documentos, à avaliação é imprescindível o exame do 

“valor que o documento apresenta para consecução dos objetivos explícitos a que se propõe, 

tendo em vista seu uso para fins administrativos, legais e fiscais” e do valor que “se refere à 

possibilidade de uso dos documentos para fins diferentes daqueles para os quais foram 

originalmente criados, passando o documento a ser “fonte de pesquisa e informação para o 

próprio serviço e para terceiros” (CONARQ, 2014, p.66). A avaliação como parte de um 

programa de gestão de documentos traz benefícios relevantes em diversos aspectos, com 

destaque para a racionalização do fluxo documental, para o aumento do índice de recuperação 

da informação e para a garantia da constituição e preservação do patrimônio arquivístico 

governamental. 

 Dos movimentos oriundos do ciclo vital dos documentos de arquivo, é importante 

notar, que de acordo com Knauss (2009, p.10), ocorre uma “transmutação de sentido” dos 

documentos que “os desloca da produção de um ato para a recordação do mesmo ato”. Aqui é 

preciso considerar os valores primário e secundário dos documentos para que não caiamos no 

equívoco de classificar arquivos como inativos ou sem utilidade. De acordo com Belloto 

(2007 apud KNAUSS, 2009), o valor primário se refere à própria consecução da ação 

expedida pelo documento, enquanto, o valor secundário se refere a um novo tipo de uso do 

documento que afirma sua dimensão histórica. Portanto, é fundamental compreender a 

transmutação de sentido pela qual passam os arquivos quando chegam à fase permanente, 

pois, é nessa passagem “que os usos dos documentos são redefinidos, e nesse momento eles 

deixam de transportar ações do presente, para transportar ações do passado” (KNAUSS, 2009, 

p.10).  

À pesquisa científica interessam os documentos produzidos como totalidade, 

onde se possa verificar as relações orgânicas existentes entre as informações 

constantes das diferentes séries documentais, o que amplia a possibilidade de 

leitura crítica do período analisado. Este conjunto orgânico de documentos é 

o reflexo do contexto no qual foi produzido. A amplitude das relações que 
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integram o conteúdo das séries, não pode ser recuperada apenas em amostras 

ou parcelas consideradas importantes, sem critérios técnicos de avaliação. As 

partes apenas têm relevância quando estão reunidas a outros documentos que 

as complementam (RODRIGUES, 2005, p. 20). 

 Nos usos do passado, o pesquisador do nosso tempo encontra nos arquivos públicos 

documentos permanentes que “não foram sempre vestígios de outro tempo”. Se “no início de 

sua vida, o documento é registro do presente, na terceira fase de sua vida ele passa a ser 

registro do passado e se afirma como patrimônio cultural” (KNAUSS, 2009 p.10). Uma vez 

instalados nos arquivos, os documentos ganham nova função, passam a ser analisados com os 

olhares do presente sobre um tempo passado e nos desafiam a pensar em como tratar das 

diferenças de um tempo histórico para outro afirmando rupturas e reconhecendo que, por não 

vivermos em continuidade com outras épocas, o passado se define no presente sendo sua 

construção a todo tempo atualizada (KNAUSS, 2009 p.10). E, neste sentido, “os conjuntos 

documentais gerados no contexto político-administrativo dos municípios devem estar 

integrados desde o momento de sua produção, de seu uso administrativo até seu uso pela 

pesquisa científica porque são os retratos da comunidade que o produz” (RODRIGUES, 2005, 

p. 20). 

 Ana Maria de Almeida Camargo (2001) preocupa-se com aplicação dos atributos 

permanentes e históricos ressaltando a peculiaridade da vocação probatória do documento de 

arquivo sem deixar de tratar da relação orgânica de um conjunto e chamar a atenção para a 

natureza contextual do documento.  

Se a natureza contextual do arquivo faz dos documentos parcelas dotadas de 

tempo e circunstancia, cujo significado pleno só é alcançado no âmbito das 

relações que mantêm ente si, dificilmente agentes externos à instituição 

poderão compreender o verdadeiro alcance desse conceito de organicidade. 

Tenderão a eleger conteúdos e temas conjunturalmente expressivos, sem se 

dar conta de que promovem reciprocidade ente dois universos perfeitamente 

distintos: o do arquivo e o dos sentidos que lhe emprestam seus usuários 

(CAMARGO, 2001, p. 7). 

  Sobre a relação do historiador com seu objeto de estudo, Camargo (2001) aponta 

processos de semiose e interpretação. Problematiza a autenticidade frente aos métodos de 

avaliação que podem causar tal rompimento da capacidade denotativa do documento que o 

arquivo corre o risco de transformar-se num centro de documentação ou memória. 

Se os documentos de arquivo são desprovidos de autonomia, isto é, retiram 

sua autenticidade das relações que mantêm com as demais unidades que 

integram o conjunto, dentro do princípio de consignação que o rege, 

qualquer intervenção no sentido de romper seu equilíbrio originário acaba 

por “implodir” o próprio arquivo (CAMARGO, 2001, p. 7). 
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 Os instrumentos técnicos que dão estrutura para o cumprimento da atividade de 

avaliação para o encaminhamento final dos documentos são o plano de classificação e a tabela 

de temporalidade e destinação de documentos. Estabelecidos os critérios de valoração dos 

documentos, os prazos de guarda podem variar da guarda eventual para os “documentos de 

interesse passageiro que não possuem valor administrativo e jurídico para o órgão”, para a 

guarda temporária no caso dos “documentos em que prevalece o interesse administrativo 

como determinante de seu valor e, consequentemente, de seu prazo de retenção”, e para a 

guarda permanente quando “documentos de valor probatório, isto é, relativos a direitos, tanto 

de pessoas físicas ou jurídicas como da coletividade, e de valor informativo sobre pessoas, 

fatos ou fenômenos, considerados cientificamente relevantes” (CONARQ, 2014, p. 66-67).  

 A comissão de avaliação de documentos possui caráter permanente e deve ser 

composta por membros que sejam capazes de responder adequadamente às necessidades 

técnicas do acervo a ser avaliado. Deve conter gestores, funcionários das unidades 

organizacionais, arquivistas e historiadores. Estes deverão cumprir pré-requisitos para a 

realização da avaliação, tais como, obter apoio político e jurídico para a edição do dispositivo 

legal que dará legitimidade à ação. Deverão, também, conhecer a evolução histórica da 

estrutura e do funcionamento do órgão, levantar bibliografia específica, conhecer a 

engrenagem da gestão documental e procedimentos dos arquivos permanentes, reunir dados 

sobre quantidade, freqüência de uso e taxa de crescimento dos documentos, analisar 

condições de armazenamento, estado de conservação e custo de manutenção dos depósitos de 

arquivo e, por fim, analisar o perfil do usuário deste acervo (CONARQ, 2014, p. 65-66). 

 No caso de encontramos grandes volumes de acervo acumulado com o passar do 

tempo, a atividade de avaliação requer muita cautela. É neste momento que verificamos a 

existência de depósitos de arquivos em diversas instituições, pois, sem organização se 

acumulam e se tornam um grande incomodo para as administrações. A manifestação do 

desejo de descarte pelos gestores, públicos ou privados, é recorrente e a ansiedade em dar 

solução sem estar atento às normas técnicas causa problemas para o acesso à informação, 

pois, a não-realização do procedimento de avaliação, seleção e destinação dos documentos, 

acaba os são tirando da unidade de origem por conta da falta de espaço físico.   

 A atividade de arquivamento, encerrado na idade corrente, implica na transferência 

dos documentos para um depósito de arquivamento intermediário, “com as datas de 

eliminação e de recolhimento para guarda permanente definidas, para permitir ao responsável 

pela guarda intermediária a correta aplicação da tabela de temporalidade” (CONARQ, 2014, 

p.74). Muitos documentos podem ser eliminados imediatamente, enquanto outros devem ser 
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conservados por um período mais longo por razões legais ou administrativas. Isto posto, vale 

ressaltar, uma vez mais, a importância do princípio de respeito aos fundos, para que não 

aconteça alteração da organização interna dos conjuntos de documentos, atribuída ainda na 

idade corrente do documento arquivístico, conferindo às unidades de arquivamento símbolos 

e notações que facilitem sua localização no depósito intermediário. O critério de facilidade de 

acesso tanto ao bem imóvel que guarda fisicamente os documentos de arquivo para consulta 

quanto ao acesso ao documento arquivístico propriamente dito, é condição ideal para que os 

critérios de conservação adequada do acervo documental, como proteção contra incêndios, 

inundações, poluição atmosférica, excesso de umidade e de luz solar, possam ser aplicados. 

com vistas ao atendimento rápido e preciso às consultas. 

 Em decorrência do programa de gestão de documentos, estão os arquivos 

permanentes, pois, “a função arquivística deve ser considerada como um todo indivisível, ao 

longo de todo o ciclo vital”. Diante disto, é necessário organizar a documentação permanente 

em arranjos, isto é, proceder com a “reordenação dos conjuntos documentais remanescentes 

das eliminações estabelecidas na tabela de temporalidade, obedecendo a critérios que 

respeitam o caráter orgânico desses conjuntos” (CONARQ, 2014, p. 77), tendo como máxima 

dois princípios que regem a arquivologia, o princípio da proveniência e o princípio do respeito 

à ordem original. O princípio da proveniência, conhecido como o princípio de respeito aos 

fundos, estabelece que o “arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não 

deve ser misturado aos de outras entidades produtoras” (CONARQ, 2014, p. 76). E, o 

princípio do respeito à ordem original estipula que os “arquivos de mesma proveniência 

devem conservar a organização estabelecida pela entidade produtora e as relações entre os 

documentos como testemunho do funcionamento daquela entidade” (CONARQ, 2014, p. 76). 

 Para que os arquivos possam ser acessados os documentos devem ser descritos para 

gerar instrumentos de pesquisa – índices, guias, etc – que corroborem com o pleno exercício 

da cidadania, ao colocar à disposição dos usuários o conteúdo de seu acervo. As normas de 

descrição, neste momento, são essenciais para descrever e localizar documentos arquivísticos 

e de instituições com acervo arquivístico de forma consistente, apropriada e autoexplicativa. 

Aperfeiçoando o elo entre o usuário e o arquivo público municipal, a descrição dos acervos e 

suas instituições realizada com eficácia, contribui para o 

tratamento técnico dos acervos documentais, proporcionando economia dos 

recursos disponíveis, ampliando o potencial dos instrumentos de pesquisa e 

simplificando o acesso e utilização pelos usuários, além de viabilizar o 

intercâmbio eficaz entre as diversas instituições arquivísticas (CONARQ, 

2014, p. 77). 
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 O arquivo enquanto protagonista de si mesmo mergulha em seu conteúdo sem 

depender de obras de outrem para realizar-se plenamente, o que estimula a exploração dos 

fundos e coleções visando promover diálogos e identificar as limitações de uma análise 

histórica.  

A ação articulada entre as instituições armazenadoras e/ou as que se 

encarregam de transferir a informação técnica, cultural, científica, 

administrativa e jurídica, nas suas áreas de especialização, pode enriquecer o 

campo da pesquisa, tanto no sentido de mais abundância e abrangência das 

fontes, como no sentido de multiplicação de temas e abordagens 

(BELLOTO, 1984, p. 40). 

 Deste permanente exercício de pesquisa, as exposições são os frutos mais doces no 

que diz respeito ao estreitamento das relações da instituição arquivística com a sociedade, do 

pesquisador ao fortuito transeunte curioso. Os esforços argumentativos apontam para as 

potencialidades e reverberações que um arquivo é capaz de alcançar quando vencidos 

conceitos já ultrapassados sobre a função e exercício deste tipo de instituição de memória. 

Durante muito tempo se pensou que a pesquisa histórica não deveria ser realizada pelos 

próprios arquivos, porém, mais do que depósitos de papéis, os arquivos possuem o 

compromisso de difundir seus acervos, ampliando e sugerindo leituras e olhares aos 

interlocutores. Portanto, para contribuir com a perspectiva da implantação de uma instituição 

arquivística municipal é muito importante identificar as instituições custodiadoras deste tipo 

de acervo sempre observando a metodologia mais adequada para recolhimento de 

informações e análise de dados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

ANGRA DOS REIS: BREVE HISTÓRIA DO MUNICÍPIO E DE SUAS 

INSTITUIÇÕES 
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3.1 Os estudos históricos pela cidade 

 A elaboração de um breve histórico do município de Angra dos Reis foi estratégica 

para a identificação das instituições com acervo arquivístico e para a definição dos históricos 

e para a compreensão dos diálogos e das relações que construíram ao longo da história da 

cidade. Segundo Rodrigues (2002, p. 3) “é importante ressaltar as especificidades do 

município, pois a multiplicidades de processos que reflete a vida local, vai exercer uma forte 

influencia na concepção de como deve ser o arquivo municipal”. 

 A variedade de funções e atividades da municipalidade “ficam evidentes nos registros 

da informação que circula como produto da gestão administrativa: o documento de arquivo” 

(RODRIGUES, 2005, p. 14). Segundo Rodrigues (2005, p. 13-14) é preciso compreender o 

município como “parte componente da organização do Estado” e correspondente “ao nível 

descentralizado e autônomo, localizado no grau básico do organograma estatal”. É 

fundamental reconhecer que  

as transformações administrativas que ocorrem nas municipalidades, 

instituições cuja criação remonta há vários séculos são determinadas por 

fatores históricos, econômicos ou políticos, e alteram os quadros municipais. 

Muitas atribuições são transferidas de um a outro órgão, novas competências 

podem exigir a criação ou supressão de outros. A complexidade dos 

problemas administrativos está refletida na legislação que dispõe sobre a 

composição e o funcionamento interno da municipalidade (RODRIGUES, 

2005, p. 14). 

 Ao recorrer à produção historiográfica local para traçar um breve histórico de Angra 

dos Reis, encontrei alicerce na produção bibliográfica de Alípio Mendes, pesquisador 

angrense, para compreender a história das principais instituições da cidade. Mendes escreveu 

mais de dez títulos entre os anos de 1967 a 1992 e, em seus estudos e registros sobre o 

município, referenciou fontes documentais importantes para a história local. Buscou e 

registrou consultas a documentos de arquivos institucionais, mencionando com insistência 

dificuldades para encontrar e acessar as fontes que pesquisava. Numa luta contra o tempo e 

contra o abandono, Alípio Mendes citou os locais que visitou e quais tipos de documentos 

consultou. Em seus livros, escreveu cartas aos leitores nas quais expressou o desejo de que os 

temas desenvolvidos servissem “de base para os historiadores do futuro” (MENDES, 1980, 

p.16). Para esta pesquisa interessam as seguintes obras: O Velho Convento (1967 e reeditado 

em 1991), A Santa Casa de Angra (1972), O Convento do Carmo de Nossa Senhora do 

Carmo da Ilha Grande (1980), A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Angra dos 

Reis (1986) e Ouro, Incenso e Mirra (1967 e reeditado em 1992).  
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 Camil Capaz (2006), também historiador angrense, selecionou Cartas de Sesmarias 

pesquisadas no Arquivo Público do Estado de São Paulo, trazendo valiosas reflexões para a 

interpretação da História de Angra dos Reis. O livro comemorativo de 394 anos da Câmara 

Municipal de Angra dos Reis trouxe contribuições para melhor entender sua atuação de 1608 

a 2002, informando que os documentos do século XX estão preservados na íntegra e que 

perdas de documentação deixaram grandes lacunas na história da instituição e, 

consequentemente, da cidade. Em 2010, a professora Edneia Pascoal lançou o livro 

comemorativo referente aos 500 anos de Angra, no qual buscou subsídios cronológicos para 

os acontecimentos no município. Sobre a trajetória da Sociedade Angrense de Proteção 

Ecológica (SAPÊ), José Rafael Ribeiro (2006) apresentou os movimentos sociais como 

protagonistas da história da cidade na disputa pelo direito à cidade, pelo direito à memória e 

pelo direito à cultura. Encontram-se em Vieira (2017) informações sobre como a atuação dos 

movimentos sociais, em Angra dos Reis, influenciaram a fundação do PT em 1980 e, 

concomitantemente, a gestão pública da década de 1990 com a criação do plano diretor da 

cidade. Neste capítulo, portanto, construo uma narrativa sobre a história do município de 

Angra dos Reis a partir de autores que utilizaram fontes documentais para escrever e refletir 

sobre a cidade.  

3.2 De povoado à cidade: as instituições religiosas, políticas e culturais 

 A elevação dos povoados à categoria de vila tem como consequência a criação dos 

municípios no Brasil que, através dos Senados das Câmaras, acumulavam funções legislativas 

e executivas (OLIVEIRA E BERNARDES, 1996, p. 137). Os olhares desta pesquisa se 

debruçam sobre a cidade de Angra dos Reis que, em 6 de janeiro de 1502, é batizada de “Vila 

dos Reis Magos da Ilha Grande”. Rebatizada, em 1553, recebe o nome de “Freguesia de 

Nossa Senhora da Conceição de Angra dos Reis sendo reconhecida pelo governo português 

em 1560. A Carta-Régia de 1593 eleva o povoado à condição de paróquia. Elevada à condição 

de vila, em 1608, retomou seu nome de “Vila dos Reis Magos da Ilha Grande” e, a partir daí, 

passou a abrigar as suas primeiras instituições municipais, como a câmara e cadeia pública e 

cartório de notas (CMAR, 2002, p.7). Segundo Capaz (2006, p. 12) os nomes utilizados para 

denominar a vila em documentos oficiais foram “Vila da Nossa Senhora da Conceição” e 

“Vila da Ilha Grande” até o ano de 1835, quando a vila foi elevada à cidade e o nome “Angra 

dos Reis” passou a ser usado.  

 Apesar da transferência de local da sede da vila ter sido autorizada somente em 1625, 

a fundação na nova localidade aconteceu no ano anterior, em 1624, contando com o apoio dos 
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frades do Convento do Carmo e do Convento do São Bento. O Convento do Carmo lá já 

estava desde sua construção em 1593 e os beneditinos tinham seu convento desde o ano de 

1598 (MENDES, 1991, p. 19). Cumprindo a missão de difundir e expandir a Ordem do 

Carmo, o Frei Pedro Viana, em 1590, vindo de Santos para o Rio de Janeiro, desembarcou na 

Vila dos Reis Magos da Ilha Grande  para verificar as chances de fundar ali um convento para 

acolher a comunidade de frades carmelitas. Em 1553, Frei Pedro Viana buscou o sesmeiro 

Miguel Aires Maldonado conseguindo a promessa de doação e permissão de uso de terras que 

só se efetiva em escritura no ano de 1643 (MENDES, 1980, p. 26; 52). Mendes (1980, p. 27-

30; 52-55) transcreveu na íntegra a Carta de Sesmaria e Certidão de Registro Cartorial e 

escritura de doação de Maldonado que, de acordo com Capaz (2006) foi um espanhol que teve 

intensa atividade entre 1585 e 1640, trabalhando em diversas frentes para suprir as demandas 

colonizadoras do governo português e assim ter prestígios.  

 Na época, o povoado da Ilha Grande tinha não muito mais que uma humilde e pobre 

capela até que, em 1593, foi instalada a Casa Missionária Carmelita no local onde, 

atualmente, é o centro da cidade de Angra dos Reis. A Ordem do Carmo angariou inúmeras 

doações, pois, Frei Pedro Viana queria elevar a Casa Missionária à Residência ou Hospício. 

Em 1614, os carmelitas receberam doação de terras de Manoel de Oliveira Gago, filho do 

Capitão-Mor Antônio Oliveira. Ocuparam, em 1613, as terras de Diogo Lara de Moraes e sua 

esposa Custódia Moreira que se desenrolou em processo judicial anos depois. Em 1617, ficou 

pronta a construção do Convento do Carmo e no mesmo ano aconteceu o assassinato do 

Vigário Luiz dos Santos Figueira. A paróquia ficou desassistida até o ano de 1624, quando foi 

providenciado oficialmente outro vigário. De acordo com Mendes (1992) o crime ocorrido foi 

a razão da transferência de sede da vila, porém, segundo Capaz (2006, p. 12) o deslocamento 

não ocorreu devido a essa fato, mas, sim, devido “à necessidade de se transferir o povoado, 

vinte anos antes para um local mais amplo”.
3
 O argumento se sustenta no fato de que o 

povoado “se formou em torno de uma capela sob a invocação dos Santos Reis Magos, [e] foi 

sendo abandonado a partir de 1598, transferindo-se os seus moradores para o sítio onde hoje 

se encontra a cidade de Angra dos Reis” (CAPAZ, 2006, p. 8). 

 Além disso, conforme a carta de sesmaria concedida aos monges beneditinos em 1598 

(MENDES, 1992, p.215 apud CAPAZ, 2006, p. 25-26), constata-se que já havia a ordenação 

de transferência da sede da vila para o local atual, assim como, já havia a ordenação de 

Manuel Antunes Lobo como Capitão-Mor da nova povoação.  

                                                 
3
 Capaz (2006) não menciona a fonte na qual buscou o argumento de que era necessário um lugar mais amplo. 
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Dou aos Reverendos Padres, no lugar onde ordenei para se fazer a Povoação 

ou Vila lhes dou duzentas braças de largo e de comprido, para fazerem a sua 

igreja as quais lhes serão dadas por Manuel Antunes Lobo a quem tenho 

feito Capitão e dado meus poderes, a qual terra lhes dou de hoje para 

sempre, com todas as entradas e saídas, forras de tributos, a qual será 

registrada no livro do tombo, a qual vai por mim assinada e selada com o 

selo do Senhor Governador (MENDES, 1992, p. 215-216). 

 Vale contar que Manuel Antunes Lobo era filho de Bartolomeu Antunes e que, durante 

o século XVI, em 1588 (MENDES, 1980), pai e filho receberam terras da Ilha Grande, na 

região do Ariró e que, após o falecimento do patriarca, estas terras foram doadas à Ordem do 

Carmo. Sendo assim, na carta de sesmaria de 1595, dada por Gaspar Correia, há referência a 

Manuel Antunes como primeiro povoador da Ilha Grande, atestando lá estar estabelecido há 

cerca de oito ou nove anos, em 1586 (CAPAZ, 2006, p. 49). Mesmo com a chegada de um 

novo vigário, em 1624, (MENDES, 1980, p. 33), a transferência prosseguiu e o terreno para a 

construção da Igreja Matriz foi solicitado pelo Senado da Câmara aos administradores 

eclesiásticos, em 1625, que no mesmo ano autorizam a construção (MENDES, 1986, p. 21-

24). 

 Dentro deste contexto, a história da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, fundada 

em 1593, está intimamente ligada à transferência de sede da Vila da Ilha Grande, por Provisão 

Régia de 13 de fevereiro de 1625, da região, hoje, conhecida como Vila Velha para a região 

que, atualmente, corresponde ao centro da cidade de Angra dos Reis. Mendes (1986) relata a 

existência de um “Livro de Vereanças”, no qual, termo foi ali lavrado para imediato início da 

demarcação do terreno e construção da igreja. A história da Paróquia foi marcada pelo longo 

tempo de construção da Igreja Matriz da Vila de Angra dos Reis, que começou a ser erigida 

em 1626 para ser inaugurada somente em 1750, ainda sem a finalização completa de suas 

obras. Em 1633, o procurador da vila notificou os representantes da câmara para que 

exigissem o cumprimento de promessas feitas por proprietários que ofertaram seus escravos 

para trabalhar nas obras e o pagamento do transporte de pedras e outros materiais necessários 

sob a condição de multa para as obras da cadeia pública (MENDES, 1986, p. 25).  

 Com o objetivo de avançar com as obras de construção da Igreja Matriz, a Câmara 

Municipal deliberou, em 1633, que “as pessoas que ficassem se distraindo em observar o 

labor dos operários, fossem obrigadas pela Polícia a ajudar na faina, carregando pedras e 

barro” (MENDES, 1986, p. 28). Em 1635, considerando as posses de cada morador da vila, 

foi cobrada a finta para “saldar os débitos já contraídos com a compra de materiais e salários 

dos operários” (MENDES, 1986, p. 36). Para isto, foram listadas todas as famílias para 

cobrança em todo o território tendo os arrecadadores de impostos como benefício, o não 
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pagamento deste tributo. A igreja de Santa Luzia servia como Matriz e guardava os atos 

litúrgicos e o cartório da paróquia de Nossa Senhora da Conceição (MENDES, 1986, p. 38). 

Mendes (1986, p. 44-45) identifica documentação trocada entre a câmara e o Conselho 

Ultramarino de 1701 a 1719, para o financiamento da construção da igreja matriz.  

 As festividades religiosas eram pagas pelo Senado da Câmara e, em 1719, foi decidido 

que a vereança comparecesse com velas acessas na ladainha da noite para louvar a Santa 

Padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceição, ordenando que o edifício do Paço e as 

residências particulares ornamentassem suas fachadas com colchas, cortinas, flores e muitas 

luminárias, principalmente” (MENDES, 1986, p. 48). Em 1750, a Igreja Matriz foi 

inaugurada com obras ainda para concluir, porém, já com o nicho aumentado (Câmara 

solicita, em 1748, ao rei D. João V, de Portugal, ajuda financeira e foi atendida) para receber a 

imagem de Nossa Senhora da Conceição, adquirida, em 1632, pelo Senado da Câmara. Em 

1779, em virtude da ação de posseiros, a paróquia pediu à Câmara certidão de inteiro teor do 

documento de doação do terreno, feito em 1626, e sua demarcação.  

 Ainda no século XVII, no ano de 1650, os franciscanos mostraram interesse em 

fundar, na Vila dos Reis Magos, uma casa conventual, pois, já era de costume o pouso de 

frades que viajavam para seus conventos do Vale do Paraíba, de Santos e de São Paulo. Com 

a colaboração do capitão Manoel de Carvalho que, em 1652, doou terreno para a construção 

do convento, os franciscanos atravessaram o ano na tomada de providências: construíram, em 

anexo, a igreja de Santa Luzia – que servia de igreja matriz - para o recolhimento dos frades 

franciscanos; foram angariados materiais para a construção do convento, elaborada a planta e 

feita a demarcação do terreno. No ano posterior, em 1653, foi colocada a pedra fundamental 

do primeiro Convento de São Bernardino de Sena, localizado no antigo bairro da Cachoeira, 

hoje, rua Dr. Moacyr de Paula Lobo (MENDES, 1991, p. 25-33). O primeiro Convento 

terminou de ser construído em 1659 e, de acordo com Mendes (1991), o Superior Frei 

Sebastião do Espírito Santo
4
 para mantê-lo solicitou ajuda financeira ao rei Dom João IV, de 

Portugal, que acatou o pedido e proveu ajuda até o ano de 1820.
5
 Até 1735, funcionou um 

                                                 
4
 Mendes (1991, p. 143-152) publica a “lista onomástica de religiosos que passaram pelos conventos de São 

Bernardino”, nela verifica-se que o frei assinou a escritura de doação de terras (1652) para a construção do 

primeiro convento, estando presente na cerimônia de colocação da pedra fundamental (1653). Vale notar que o 

pesquisador (MENDES, 1991, p. 235-237) não faz referência direta à localização desta fonte documental. Nas 

referências bibliográficas, o autor faz menção a documentos pertencentes à Biblioteca Nacional, à Ordem 

Franciscana (SP), à Ordem Terceira de São Francisco de Angra dos Reis, da Irmandade de São Benedito e 

Almanaque Laemmert. 
5
 Mendes (1991, p.33) menciona o documento emitido que tem como resposta do rei “ajuda anual de uma pipa 

de vinho, uma quarta de azeite de oliva, uma quarta de farinha de trigo e duas arrobas de cera, tudo no valor de 

noventa mil réis anuais, que foi pago pontualmente pago até o ano de 1820, como auxílio para a celebração do 

culto religioso.” O autor (MENDES, 1991, p. 235-237) não faz referência direta à localização desta 
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noviciado no convento tendo sido dissolvido no ano seguinte por dificuldades de mantê-lo. 

Mendes (1991) cita que existiu um “Tratado Antigo”, de Frei Gaspar de São Lourenço, que 

baseou a elaboração de “Livro do Tombo” do Convento São Bernardino de Sena, em 1682, 

iniciado por Frei Miguel de São Francisco e seguido por outros frades. 

 A Irmandade de São Benedito de Angra dos Reis teve importante atuação na 

libertação de escravos, comprando as cartas de alforria após sorteio entre os membros. 

Segundo Mendes (1991), a irmandade foi fundada por franciscanos, na época do primeiro 

Convento São Bernardino. O estatuto da referida irmandade ainda existente data do ano de 

1853. A realização da Festa em devoção à São Benedito, que foi realizada no período da 

Páscoa, era estratégia adotada pelos escravos que aproveitavam o deslocamento de seus 

senhores para a vila em virtude dos festejos da Semana Santa. Deste modo, garantiam a 

presença de um número maior de membros para organizar a Festa de São Benedito. É possível 

identificar o início das comemorações através do levantamento do mastro como sinal do início 

dos festejos. Há missas, procissões dos andores do Menino Jesus da Cabeleira e de Nossa 

Senhora do Rosário, almoço comunitário e banda de música com execução de marchas 

seculares. A arrecadação para a festa acontece com a exploração de barracas que vendem todo 

tipo de mercadoria. Existia o “Irmão de opa” que com uma caixinha de madeira e a imagem 

do Santo esmolava para a irmandade durante o ano inteiro. No mesmo período foi criada a 

Ordem Terceira da Penitência que construiu sua igreja ao lado do segundo Convento São 

Bernardino de Sena, após 1750. 

 Mendes (1991) registra que em consulta ao arquivo da irmandade, pôde observar ,para 

além de desfalques, livros de Registro de Irmão, o novo Compromisso, aprovado em 7 de 

novembro de 1854, alguns livros de atas, alguns outros de Recibos de Despesas e uns poucos 

documentos avulsos. Levanta documentação referente aos Compromissos da Irmandade de 

São Benedito de 1820 e 1853, Livro de Inventário do Convento São Bernardino de Sena e um 

Rol Onomástico de Religiosos que passaram por Angra dos Reis. O original do inventário dos 

bens do Convento São Bernardino, elaborado em 1808, e “a relação dos objetos e imagens 

deixados no Convento do Carmo, com a Irmandade de São Benedito e com a Ordem Terceira 

de São Francisco, se encontram no arquivo da Província Franciscana da Imaculada 

Conceição, em São Paulo” (MENDES, 1991, p. 141). 

                                                                                                                                                         
documentação probatória, na bibliografia cita manuscritos no Arquivo Nacional, no Arquivo da Província 

Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Biblioteca Nacional e Ordem Terceira de São Francisco de 

Angra dos Reis.  



59 
 

 O século XVIII para Angra dos Reis foi marcado pela ação de corsários que 

provocaram a redação de Cartas-Régias trocadas entre a câmara municipal e a Coroa 

portuguesa para providências a serem tomadas em favor da defesa do litoral com o envio de 

tropas e a construção de fortalezas. Em 1710, a esquadra do almirante francês Du Clerc tentou 

desembarcar e bombardeou a vila, atingindo o Convento São Bernardino e o Convento do 

Carmo. As tropas enviadas pelo capitão de infantaria João Gonçalves Vieira venceram a 

batalha e a tentativa de invasão foi debelada. No entanto, isto piorou as condições estruturais 

do edifício do primitivo convento que mesmo com reparos, feitos após os ataques, deixou de 

funcionar por insalubridade em 1763. 

 Em 1722, foi deliberado, pelos Superiores da Ordem Franciscana, que, uma vez 

impróprio para uso o Convento da Cachoeira, deveria ser construído um novo Convento São 

Bernardino de Sena em Angra dos Reis. Somente em 1758 a pedra fundamental do Convento 

foi inaugurada e cinco anos duraram as obras até a benção na inauguração em 20 de maio de 

1763. O segundo Convento de São Bernardino, conforme o primeiro, foi todo construído com 

madeira de lei, barro e cal de mariscos retirados das Ilhas da baía de Angra dos Reis que 

eram, como afirma o Frei Röwer, de propriedade dos frades franciscanos. Prova disto foi a 

determinação dos Superiores franciscanos, em 1761, na qual proibia a venda de cal de 

mariscos produzido naquelas ilhas porque passariam a suprir as necessidades da construção 

do novo Convento (MENDES, 1991, p. 49-53). 

Naquele tempo e no entorno das terras de ambos os Conventos (o primeiro da 

Cachoeira e o segundo no Morro do Santo Antônio), as pedras eram raras e muito necessárias 

e foram ofertadas por fiéis a pedido dos religiosos franciscanos para suprir as demandas de 

construção dos Conventos. Das dificuldades de obtenção de matéria-prima, das pedras, para 

as obras dos conventos, criou-se a tradição popular de pagar promessas, durante a procissão 

de São Benedito, carregando pedras na cabeça até o adro do Convento. Diversos são os 

momentos que preenchem a história do São Bernardino e na obra O velho Convento, Mendes 

cita a estadia, entre os anos de 1779 a 1790, com a intenção de estudar a flora de Angra dos 

Reis e de Paraty, do Frei José Mariano da Conceição Veloso, botânico; do Frei Francisco 

Solano Benjamim, desenhista; e, do Frei Anastácio de Santa Inês, escrevente.  

No Convento de São Bernardino de Sena existia uma biblioteca com duzentos e 

quarenta volumes e um Cartório que ficava no andar superior, em cima “do refeitório, no 

ângulo direito do prédio e para o lado da atual rua Dr. Moacyr de Paula Lobo” (MENDES, 

1991, p. 59). O cartório, que funcionava como arquivo, tinha muitos documentos que foram 

enviados para o Convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, a exemplo de: 
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cinco livros de Contas, dois livros de Registro de Eleições, dois livros 

Copiadores de Pastorais, um livro de Profissões e Recepções de Noviços, um 

livro de Registro de Casamentos e Batizados, três de Óbitos dos Religiosos 

do Convento, um livro de Inventário dos Bens do Convento, um livro de 

Registro de óbitos de Escravos, dois livros da Irmandade de Sant’Ana, um 

livro para assentamentos de Missas rezadas na Igreja do Convento, cento e 

setenta e quatro documentos catalogados alfabeticamente, um pacote 

contendo vinte e sei documentos avulsos, um maço com seis testamentos nos 

quais o Convento São Bernardino era o beneficiado e onze papéis diversos 

pertencentes à uma beata (MENDES, 1991, p. 65). 

 Preocupada com a preservação das informações contidas em seus documentos de 

arquivo, a Ordem do Carmo, em 1743, solicitou e conseguiu autorização para transcrever 

documentos avulsos no Livro do Tombo para evitar extravios e em 1727, foi aberto o segundo 

volume do Livro do Tombo. O primeiro Livro havia sido aberto em 1697, por Frei Silvestre 

Leal do Monte Carmelo, “para [n]ele se lançarem todas as escrituras, doações, legados e mais 

coisas pertencentes a este Convento da Ilha Grande, [...], o qual livro está numerado com 

cento e quarenta e uma folhas” (MENDES, p. 72-74). De acordo com as referências 

documentais consultadas por Mendes (1980) verifica-se que o autor recorreu a documentos 

localizados no Arquivo do Convento do Carmo de Angra dos Reis, no Arquivo da Paróquia 

de Nossa Senhora da Conceição, no Arquivo do Provincialato de Belo Horizonte, Minas 

Gerais, na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, em seu próprio arquivo pessoal e no 

arquivo pessoal do Dr. Camil Capaz Issa. 

 Grandes e urgentes obras são feitas, em 1824, para a defesa da vila enquanto o 

Governo Imperial requisitava o Convento do Carmo para a instalação de um quartel de 

emergência para receber tropas que vinham de São João Príncipe e Ilha Grande de Fora. A 

paralisação do curso escolar do Convento do Carmo gerou conflitos entre os carmelitas e a 

Câmara Municipal de Angra dos Reis, em 1832, e, sempre com o “propósito de comprovar ao 

máximo” (MENDES, 1980, p. 36) suas afirmações, Mendes (1980) transcreveu comunicado 

oficial do da câmara solicitando a retomada das aulas de gramática latina e primeiras letras. E, 

conforme suas pesquisas, o Convento do Carmo possuía, em 1833, 

122 cativos, sendo 89 na fazenda do Ariró, 6 na fazenda do Camorim, 18 na 

fazenda de Jurumirim e 9 no próprio convento. No ano seguinte, em 1834, 

eram 117 escravos, 90 na fazenda do Ariró, 9 na do Camorim, 20 em 

Jacuecanga e 4 no convento”. De 1858 a 1872, Mendes (1980, p. 135) 

mensura que “cada fazenda possuía em torno de 100 escravos (MENDES, 

1980, p. 135).  

 Muitos foram os usos do Convento São Bernardino de Sena e o do início de sua 

decadência em 1831, provavelmente se deve ao processo de disputa e negociação (iniciado 

em 1824), entre os franciscanos e o Governo Provincial, para que ali abrigasse o recém-criado 
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Liceu Provincial (MENDES, 1991, p. 91). Na década de 1840, o Conde de Baependi, 

governador da Província do Rio de Janeiro, propôs um aluguel aceito pelos franciscanos. Com 

o Liceu Provincial já instalado no São Bernardino, o Frei Francisco da Purificação escreveu 

ao seu Superior pedindo com veemência a revogação do contrato de aluguel estabelecido para 

o funcionamento do Liceu, pois, a conseqüência desta ação, ou seja, do impacto na relação do 

Convento com a sociedade local, foi a de desapego, uma vez que “a população angrense não 

ajudava mais aos frades franciscanos, alegando que tinham alugado a Casa e também para 

sossego dos frades residentes do Convento, possuindo o curso apenas um aluno internado e 

poucos estudando” (MENDES, 1991, p.92). Em 1849, o Liceu foi instalado no Seminário de 

Jacuecanga. 

 O pedido de autorização ao Governo Imperial para a criação de um hospital na Vila de 

Angra dos Reis aconteceu em 1º de junho de 1824, através de carta do cirurgião Manuel 

Pereira de Abreu Guimarães. A permissão solicitada foi recebida em 24 de julho do mesmo 

ano e com o intuito de recolher contribuições para a fundação de um hospital na cidade, o 

médico lançou, em 1º de setembro de 1824, um manifesto dirigido aos habitantes da vila. 

Após as arrecadações em prol da criação do hospital, o Governador Militar da vila, o 

Brigadeiro Manuel Joaquim Pereira da Silva foi designado para definir, junto com o Dr. 

Manuel Pereira de Abreu Guimarães, o terreno para a construção do hospital. A escolha do 

terreno tornou-se um impasse que só seria resolvido em 2 de julho de 1836, com a fundação 

da Irmandade da Santa Misericórdia de Angra dos Reis que, sob a invocação e proteção de 

Santa Isabel, assumia o “compromisso de tratar dos enfermos necessitados, criar e educar os 

expostos e as crianças abandonadas; socorrer donzelas órfãs desamparadas; socorrer e 

defender os direitos dos pobres encarcerados” (MENDES, 1972, p. 26).  

 O compromisso da Irmandade da Santa Misericórdia foi aprovado, em 10 de outubro 

de 1837, pelas autoridades eclesiásticas, através de Provisão do Vigário Capitular Monsenhor 

Dr. Francisco Corrêa Vidigal, confirmada pela Carta Régia de 4 de novembro do mesmo ano. 

Com o apoio do Prior do Convento do Carmo da Ilha Grande, Frei Francisco Bernardes da 

Virgem Maria, foi cedido o aforamento das marinhas de propriedade do convento, na Praia do 

Convento, nas proximidades da Fortaleza. O local não era considerado muito adequado 

devido à existência de currais e de um matadouro nos arredores.  

 A Vila da Ilha Grande alcançou a categoria de cidade de Angra dos Reis junto com os 

municípios de Campos dos Goytacazes e Niterói, conforme Lei Provincial de 1835. Em 1839, 

na câmara municipal foram debatidos temas que movimentaram a política local, como a 

construção de um cemitério e, nos anos seguintes, o arrendamento de um imóvel para a 
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consolidação de um Lyceo Provincial. Em 1846, a câmara municipal enviou ao Presidente de 

Província solicitação atenção para a decadência em que se encontrava a cidade e conversão de 

rendas provinciais para o município. Em 1848, a câmara municipal e cadeia pública 

ocupavam o imóvel onde atualmente são realizadas as plenárias da CMAR, porém, dada a 

necessidade de melhores condições de funcionamento para a câmara e cadeia foi solicitada a 

construção de um edifício para abrigar a câmara municipal que só se efetiva em 1874. A 

delegacia de polícia e cadeia permanecem no antigo imóvel e no novo prédio, chamado, hoje, 

de Palácio Raul Pompéia, a câmara municipal permaneceu até 1978. Após a reforma a câmara 

volta a funcionar no antigo edifício e, desde então, a prefeitura municipal tem sua sede no 

Palácio.  

 As epidemias na Província do Rio de Janeiro, durante o período de 1828 a 1889, 

tiveram como principais causas as águas estagnadas, os esgotos não evacuados para o mar, 

assim como, devido à intensificação das rotas de comércio de navegação costeira que 

“deveriam certamente contribuir para esse aumento dos casos” (PIMENTA et al., 2015, p. 

154). Enquanto se construía o hospital neste terreno, a irmandade instalou uma enfermaria 

provisória, em 6 de janeiro de 1838, numa casa da antiga Rua das Flores, atual, Rua Cônegos 

Bittencourt. Provisoriamente, funcionou até 8 de outubro de 1838 quando os serviços passam 

a ser prestados no prédio do hospital ainda em construção, na rua Dr. Coutinho.  

 O hospital e maternidade foi inaugurado em 6 de janeiro de 1839, já começando a 

prestar serviços mesmo quando ainda em obras. A edificação possuía uma capela (que servia 

também de necrotério), a sala dos modormos, as enfermarias, a farmácia e a cozinha. A 

iluminação era feita com lampiões de azeite e velas, a água que abastecia o prédio vinha da 

Bica do Carmo ou da Bica do Soldado, já, os despejos eram feitos diretamente na praia e no 

córrego atrás do hospital. Os progressos da Santa Casa atraíram muita atenção e, logo, passou 

a receber subvenção do Tesouro Provincial, assim como, do Senado da Câmara. Angra dos 

Reis, em 1852 sofreu com epidemia de febre amarela que, em 1853, causou a morte de 180 

pessoas no sul do litoral da província do Rio de Janeiro (PIMENTA et al., 2015, p. 151)  . 

 Para verificar quem eram os pacientes atendidos pela Santa Casa, Mendes (1972) 

recorreu aos documentos existente no arquivo da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de 

Angra dos Reis. A partir dos registros de óbito pôde visualizar que a assistência era dada aos 

enfermos pobres, aos escravos, aos soldados da tropa de Angra dos Reis e aos marinheiros 

doentes. Através dos mesmos registros, verificou quem foram os médicos que atuaram na 

Santa Casa em diversos momentos da história instituição. “No período de 1º de dezembro de 

1849 a 31 de dezembro de 1853, entraram 384 enfermos; tiveram alta 313” (LAEMMERT 
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apud MENDES, 1972, p. 35). Estes dados indicavam a importância dos serviços do hospital 

para a sociedade angrense e permite compreender as dificuldades financeiras e de 

infraestrutura enfrentadas durante este período histórico.  

 A necessidade de mais enfermarias aumentava junto com a demanda de atendimento 

dos doentes, sendo assim, o provedor Manuel Maia Bastos solicita à Província Franciscana a 

cessão do Convento São Bernardino de Sena, fechado desde 1859, quando o último guardião 

Frei Manuel de Santa Isabel Brandão foi para o Rio de Janeiro e deixou no hospital o 

religioso franciscano Frei Francisco das Chagas (Francisco da Costa Ribeiro). No entanto, o 

Síndico Apostólico dos Franciscanos em Angra dos Reis, mesmo sendo um Irmão-Fundador 

do hospital nega a cessão com o apoio do Superior da Ordem Franciscana. Dom Pedro II 

visitou o hospital nos anos de 1836 e 1886 deixando donativos e elogios (MENDES, 1991). 

 A febre amarela, em 1852, “levou a óbito 1.943 pessoas na corte” (FRANCO, 1969, p. 

43 apud PIMENTA e al., 2015, p. 150). De acordo com “relatórios ministeriais indicam que 

era a epidemia que propulsionava o projeto para o Regulamento Sanitário dos Portos 

Alfandegários, e a criação do Hospital Marítimo de Santa Isabel (decreto de 3 de janeiro de 

1853)” (PIMENTA et al., 2015, p. 150). Atentos, portanto, às demandas da cidade de Angra 

dos Reis, o Governo Provincial, em 1855, se manifestou novamente e solicita a cessão do 

espaço para funcionamento de uma enfermaria de emergência para cuidar de enfermos 

indigentes vítimas da epidemia de febre amarela que se alastrou pela cidade de Angra dos 

Reis.  

O relatório provincial de 1860 não hesitava em afirmar que a febre amarela 

havia ficado enraizada no país desde 1850, quando fez sua primeira irrupção, 

grassando “em diversos pontos, com maior ou menor intensidade, 

principalmente entre as pessoas ainda não aclimatadas” (RPPRJ, 1860, p. 

15). As autoridades percebiam como causa da forte expansão da epidemia, a 

entrada de um grande número de navios no porto da cidade (PIMENTA et 

al., 2015, p. 151). 

 A Irmandade da Santa Misericórdia, em 1860, solicitou aos Superiores franciscanos a 

doação do Convento e suas terras para a Irmandade da Santa Casa. No mesmo ano, a Ordem 

Terceira Franciscana de Angra dos Reis solicitou a mesma doação com o intuito de zelar pelo 

Convento e seu patrimônio, porém, ambas os pedidos foram rejeitadas pelo Definitório 

Franciscano. Na década de 1860, aconteceram obras no imóvel, às próprias custas do Síndico 

Apostólico Antonio Francisco Corrêa Viana que substituiu madeiras podres, solucionou 

goteiras e providenciou pintura externa do bem (MENDES, 1991, p. 93). 

 A primeira estadia do Imperador D. Pedro II em Angra dos Reis ocorreu em 1863, 

quando participou de missa na Igreja Matriz e visitou a Santa Casa de Misericórdia, o 
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Convento São Bernardino de Sena e a Fortaleza do Carmo. Visitou o Seminário de 

Jacuecanga e as regiões do Ariró e Itanema, pernoitando na praia do Abraão. Para comemorar 

esta passagem, a Câmara Municipal construiu o Chafariz da Saudade, em 1871 (MENDES, 

1992, p. 31-32). 

 Em 1865, a Câmara dos Vereadores de Angra dos Reis solicitou ao Provincial 

franciscano, Frei João do Amor Divino Costa, a autorização de uso do Convento São 

Bernardino de Sena para a instalação de uma enfermaria dados os casos de varíola contraídos 

durante a Guerra do Paraguay. Em 1870, “a febre amarela aparecera em Paraty e na corte e, 

junto com a varíola, causou a morte de 10.214 pessoas na província naquele ano” (RMI, 1871 

apud PIMENTA et al., 2015, p.151). E, em 1871, a enfermaria foi estabelecida e ocupada 

manu-militari pela Câmara de Vereadores que era basicamente composta por militares, o que 

fez calar os protestos do Síndico Corrêa Vianna. Já nos anos de 1870, ganhou destaque o tema 

sobre o abastecimento de água do hospital e foi possível verificar no Livro de Atas de 

Conferências da Santa Casa de Misericórdia e em jornais locais de época, propostas de 

soluções como, por exemplo, encanar a água do Chafariz do Carmo (MENDES, 1972). 

 Neste contexto, a Igreja Matriz, no ano de 1870, estava muito mal conservada e, para a 

realização de obras para reparos, contou com a colaboração do Vigário Padre Eugênio de 

Souza Breves, sobrinho de José de Souza Breves que passou a enviar ajuda financeira. O 

vigário Breves solicitou melhorias ao Presidente de Província do Rio de Janeiro. Mendes 

(1986) diz que nos “Livros de Visitas” há relatos sobre as péssimas condições as alfaias e do 

arquivo. Em 1871, José de Souza Breves pediu esclarecimentos sobre a desorganização do 

arquivo da paróquia e recebendo como resposta a listagem de nove livros existentes com 

registros entre o período de 1790 a 1869 e outros sete livros ainda em uso, todos para 

batismos de livres (MENDES, 1986, p. 86). Em 1871, o Governo Imperial solicitou o 

fechamento do Convento do Carmo sob o argumento de estar em péssimas condições físicas e 

administrativas, além, de só possuir um único morador (MENDES, 1980, p. 135).  

 O Arquivo Paroquial, localizado no Convento do Carmo, guardava os acervos 

documentais das paróquias de Nossa Senhora da Conceição, da Santíssima Trindade de 

Jacuecanga, Nossa Senhora do Rosário de Mambucaba, Santana da Ilha Grande e Nossa 

Senhora da Conceição da Ribeira. Quando da consulta aos arquivos, Mendes (1986) ressaltou 

que classificação dos documentos era insuficiente para o acesso à informação e para a 

pesquisa e que inúmeros visitadores relataram o precário estado de conservação do arquivo da 

paróquia, fazendo referências às narrativas históricas feitas por Monsenhor Pizarro em 1794, 

em sua passagem por Angra dos Reis (MENDES, 1986, p. 93). Portanto, já no final do século 
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XVIII, foi possível verificar a precariedade do estado de conservação dos documentos de 

arquivo eclesiásticos. 

 A epidemias na província do Rio de Janeiro eram tantas e tão freqüentes que muitos 

médicos higienistas destacaram-se na política local e no combate às doenças sendo “notória as 

relações das epidemias com a criação de casas de caridade, de cemitérios, hospitais e de 

feituras de obras e a organização da fiscalização nos portos (PIMENTA et al., 2015, p. 165). 

Em Angra dos Reis a sucessão de casos impressionava e de acordo com os estudos de 

Pimenta et al. (2015), em 1865, aconteceu a endemia câmaras de sangue, em 1866, epidemia 

de varíola, em 1872, epidemia de febres intermitentes. Em 1874, surtos de varíola e febres 

intermitentes, em 1875 e 1876, epidemia de varíola. Febre de “mau caráter”, em 1878 e 

tuberculose pulmonar, 1882. A calamidade seguiu em 1883, com epidemias de febres e 

varíola, em 1884, febre amarela e endemia, febres palustres e, em 1887, epidemia de varíola 

(PIMENTA et al., 2015).  

 Em 1877, a Santa Casa de Angra dos Reis apresentou avanços ao elaborar um nosso 

Compromisso que atualizava os votos de fé e humanidade com a população angrense, criava o 

arquivo e recebia novas verbas para sua manutenção. No entanto, em 1885, a Irmandade da 

Santa Misericórdia, mantenedora do hospital começou a ter que se desfazer dos bens 

recebidos pra dar sobrevida ao funcionamento da Santa Casa. Mesmo diante de toda a crise 

que as finanças apresentavam, por motivos de pouco espaço para cumprir sua finalidade, a 

Irmandade solicitou ao governo imperial, a doação do Convento do Carmo para criar novas 

enfermarias, mas Frei Inácio da Conceição Silva negou o pedido.  

 D. Pedro II retornou, pela segunda vez, à cidade de Angra dos Reis, em 1886, com 

passagens pela enseada do Abraão quando o Imperador desenhou as serras, as ilhas e o 

edifício do Lazareto (MENDES, 1992, p. 32-33) que podem ser consultados no Arquivo do 

Museu Imperial de Petrópolis. A visita de D. Pedro II coincidiu com a finalização das obras 

do Lazareto construído para o isolamento das pessoas doentes a fim de evitar as epidemias 

que assolavam a província do Rio de Janeiro. Durante a estadia, visitou a Câmara Municipal, 

a Santa Casa, a cadeia, a Igreja Matriz e o Convento do Carmo. Em 1887, foi possível 

constatar a absoluta precariedade do hospital em suas atas de reuniões e frente à perda de 

inúmeros bens, o provedor João Pedro Vieira da Rocha iniciou uma campanha para a 

admissão de novos Irmãos que contou com a adesão de muitos jovens angrenses e culminou 

com um grande festejo em homenagem à Santa Isabel, em 2 de julho, conforme pode ser 

conferido na edição do jornal Gazeta de Angra, do dia 19 de junho de 1887 (MENDES, 

1972). 
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 Os esforços para manter a Santa Casa de Misericórdia funcionando, contaram com a 

colaboração de artistas da cidade. Em 1883, o deputado Honório Lima apresentou um projeto 

de lei à Assembléia Provincial que propunha que o São Bernardino servisse de depósito de 

menores e, tempos mais tarde, de depósito de imigrantes. As propostas não seguiram adiante e 

o monastério continuou desabitado (MENDES, 1991, p. 97). Na tentativa de ajudar a Santa 

Casa, em 1888, a Companhia Dramática, era dirigida pelo ator Carlos Pestana, realizou 

temporada no teatro São José que ficava localizado no bairro da Lapa e o pintor Francisco 

Ribeiro realizou uma exposição na qual parte dos recursos oriundos das vendas dos quadros 

foi revertida para o hospital. A pobreza da vila de Angra dos Reis era visível e a instabilidade 

institucional desta instituição cresceu devido ao grande interesse político que ela atraía. Em 

períodos de eleições a cidade se agitava e tinham, por vezes, como conseqüência renúncias e 

denúncias de diversas Mesas Administrativas. Neste contexto surgiu como provedor o general 

Honório Lima que reuniu seus parceiros políticos para promover a restauração da Santa Casa 

(MENDES, 1972).  

 A construção da Estrada de Ferro Oeste de Minas pretendeu ligar o sul do Estado de 

Goiás com a cidade de Angra dos Reis, inaugurando em 1888 o ramal férreo que ligou 

Ribeirão Vermelho (SP) a Barra Mansa (RJ). O ramal previsto para ligar Barra Mansa com 

Angra dos Reis para o escoamento do café não ocorreu, fator que tornaram escassas as 

mercadorias para escoar no porto de Angra. A abolição da escravidão, assinada em 1888, 

impactou a organização econômica e social de Angra dos Reis, que não possuindo mais 

braços escravos para a lavoura, viu sua capacidade produtiva destinada ao seu porto declinar 

vertiginosamente. De acordo com Pimenta et al. (2015, p. 152) é possível que a abertura de 

trechos de ligação entre as duas localidades, pela estrada de ferro, tenha sido igualmente o 

veículo de propagação das epidemias que atingiram a região. 

 Em 1889, D. Pedro II volta a visitar Angra dos Reis e foi quando o Governo Imperial 

desejou instalar o Imperial Colégio Militar, mas, a comissão de análise escolhida para dar 

cabo ao assunto, decidiu que o local não tinha espaço suficiente para abrigar todas as 

intenções de uso, como por exemplo, área plana para exercícios de ginástica. Além das 

tradicionais visitas ao Lazareto, o Imperador visitou a biblioteca do Senado da Câmara, a 

Igreja Matriz, o Convento do Carmo e a Santa Casa de Misericórdia (MENDES, 1992, p. 32-

37). No mês de novembro de 1889, D. Pedro II “chegou semi-prisioneiro à Ilha Grande o 

monarca deposto [...] transbordado para o paquete Alagoas, que haveria de levar o ex-

Imperador e sua comitiva para o exílio” (MENDES, 1992, p. 37). 
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 Em 1892, foram realizadas obras no Convento São Bernardino de Sena, pelo o Vice-

Cônsul de Portugal em Angra dos Reis, Vitorino José Coutinho que havia assumido, em 1879, 

as responsabilidades de Síndico do edifício, após, o falecimento do Síndico Apostólico Corrêa 

Vianna. Falecido Vitorino, o fazendeiro Manoel Joaquim da Fonseca Júnior assumiu tal 

responsabilidade para deixar desabar um edifício “com um passado de tantas grandezas e 

tradições”, tomou “para si todo o material ainda aproveitável do velho Convento” para, em 

seguida, abandonar o cargo (MENDES, 1991, p. 97). Dentre os últimos suspiros do Convento, 

estiveram as atividades promovidas por Frei João do Amor Divino Costa, de 20 a 25 de 

setembro de 1881, que de acordo com Mendes (1991, p. 96) foi o último religioso que por lá 

esteve. Missas foram realizadas na igreja do Convento, além de ter recebido muitos visitantes, 

da Ordem Terceira da Penitência às pessoas da terra. 

 Em 1889, foi criado o Tabelionato de Notas e 2º Ofício de Registros de Imóveis, 

Títulos e Documentos com as incumbências de registrar notas, imóveis, títulos e documentos 

e registro civil de pessoas jurídicas. No mesmo ano foram criados, igualmente, os cartórios de 

Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas do 1º distrito (que 

abrange todo o território) e o cartório de Ofício do Registro Civil e Tabelionato de Notas do 

2º distrito de Angra dos Reis (que abrange do bairro da Serra D’água à Piraquara). Enquanto 

isso ruía o edifício do Convento São Bernardino de Sena e, sem nos revelar datas precisas, 

Alípio Mendes (1991) conta que, no início do século XX, as duas alas de corredores do andar 

superior resistiram à degradação ainda durante um tempo e, numa delas, funcionou a 

administração da Irmandade de São Benedito quando foi transferida para a igreja de Santa 

Luzia.  

 Em 21 de julho de 1895, ocorreram novas eleições na Santa Casa de Misericórdia que 

elegeu como provedor, Antonio Joaquim de Oliveira Galindo, porém, no ano posterior 

retornou à provedoria, Honório Lima. Em 1897, a irmandade comprou a farmácia Peixoto & 

Jardim às expensas das vendas de apólices do Irmão professor José de Souza Lima. Em 1898, 

a subvenção do governo imperial foi reduzida e a subvenção da Câmara de Vereadores foi 

extinta que passou a cobrar novas taxas e tributos para licenciar o novo empreendimento da 

irmandade em prol do hospital. Em seguida o subsídio que era dado pelo governo estadual às 

Casas de Caridade foi suprimido afim de que as subvenções passassem para a 

responsabilidade das câmaras municipais através dos impostos cobrados aos seus munícipes. 

O número de atendimentos do hospital aumentou ainda mais quando da construção do ramal 

Barra Mansa - Angra dos Reis, da Estrada de Ferro Oeste de Minas.  
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 Em 1902, foi inaugurado o noviciado do Convento do Carmo que havia sido proibido 

nos idos anos de 1855, quando o Ministro da Justiça expediu documento proibindo que as 

confrarias admitissem noviços (MENDES, 1980). Foi convocada, em 24 de agosto, por 

Honório Lima, uma Conferência Extraordinária para apresentação de relatório sobre as 

condições da Santa Casa e para comunicar o fechamento do hospital marcado para o dia 31 de 

agosto do mesmo ano. O relatório para o fechamento da Santa Casa foi aprovado constando 

que, até 1902, atendeu 10.966 enfermos (MENDES, 1972, p. 55).  

 Em 1903, o prédio do hospital estava em péssimas condições de conservação e um 

novo grupo com a participação de Honório Lima arrecadou recursos para reparar as 

enfermarias, a capela, a sala dos mordomos, corredores e fachada do edifício. No mesmo ano 

o deputado estadual angrense Coronel João Pereira Peixoto conseguiu um repasse de verba 

valioso para pagar dívidas de medicamentos, empregados e alimentação. Em 1904, novas 

eleições e Honório Lima foi reeleito provedor para o biênio seguinte. São feitas novas 

arrecadações em dinheiro e novas doações de bens imóveis para a irmandade. Foi assinado 

contrato - que garantiria renda adicional ao hospital - com a Estrada de Ferro Oeste de Minas 

para que seus operários pudessem ser atendidos (MENDES, 1972).  

 Em 1914, a Ordem Terceira da Penitência de Angra dos Reis foi restaurada e, em 

1918, além de novas obras a Ordem recebe da Câmara Municipal uma cruz de ferro que, hoje, 

está no cemitério, ao lado (MENDES, 1991, p. 104). A situação de abandono do Bernardino – 

como é gentilmente chamado pela população angrense -, a partir de 1925, além de obrigar a 

transferência de sede para a Igreja de Santa Luzia, obrigou alterações nos hábitos da 

realização da Festa de São Benedito. A festa passou a acontecer na Capela da Ordem Terceira 

de São Francisco e depois de 1984 passou a ser realizada em diversas igrejas do centro da 

cidade com missa solene no Cais de Santa Luzia (CARDOSO, 2014).  

 Após 16 anos sem a admissão de novos Irmãos, a Irmandade da Santa Misericórdia de 

Angra dos Reis estava quase extinta. A partir de 1916, o hospital recebeu a colaboração do 

angrense Codrato de Vilhena que vivia no Rio de Janeiro. Garantindo sua posição de provedor 

durante a fase de restauração da Santa Casa, Honório Lima convocou algumas reuniões que 

não obtiveram quorum. Ocorreram novas eleições em 23 de julho de 1916, assumindo a 

provedoria Antônio José da Silva. As obras de restauração e acréscimo de 1916 na edificação 

que abrigava a Santa Casa de Misericórdia instalaram iluminação movida a gás de acetileno, e 

o hospital passou a ter além da capela, sala de administração, duas enfermarias, dois quartos 

particulares, farmácia, consultório, necrotério, cozinha, lavanderia, depósito de materiais, 

isolamento para enfermos com doenças contagiosas e, até mesmo, uma clausura para as irmãs 
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de caridade. Em 17 de junho de 1917, o grupo protetor da Santa Casa entregou o edifício 

reformado, junto com moveis e objetos que constavam no livro de inventário. Em 1927, chega 

à cidade o médico recém-formado Dr. Moacyr de Paula Lobo, afilhado de Codrato de 

Vilhena, para dedicar-se ao hospital que, anteriormente, oferecia o atendimento do Dr. 

Bezerra de Menezes (MENDES, 1972). 

3.3 De 1930 aos dias atuais: a retomada do porto e o impacto dos grandes investimentos 

 Em 1928, a linha-tronco da Rede Mineira de Viação (antiga Estrada de Ferro Oeste de 

Minas) chegou, finalmente, à Angra dos Reis.  As obras de reconstrução do porto são 

inauguradas em 1930. Em 1931, chegou a energia elétrica em Angra dos Reis, através da 

Companhia Industrial e Agrícola Jacuecanga deixando Angra de ser iluminada somente por 

luminárias de querosene, velas e carbureto, porém, encontrou resistência da Prefeitura 

Municipal e do Convento do Carmo. Em 1932, foi fundado o Sindicato dos Arrrumadores e 

Trabalhadores Portuários de Capatazia Armazenamentos de Angra dos Reis. Em 1934, 

aconteceu uma grande epidemia de tifu, obrigando a instalação de várias enfermarias de 

emergência em armazéns da cidade. O Dr. Moacyr de Paula Lobo, médico da Santa Casa, se 

tornou prefeito de Angra dos Reis e conseguiu recursos com o governo federal para a 

construção de um novo hospital que começa a ser construído em 1947, nos terrenos que a 

Província Carmelita e doou, oficialmente, nos anos de 1949 e 1952. Em 1938, foi instalado o 

Tabelionato de Notas e 1º Ofício de Registros Públicos, com as atribuições de notas, protesto 

de títulos, registro de imóveis, registro de títulos e documentos e registro civil de pessoas 

jurídicas.  

 Em 22 de junho de 1940, Getúlio Vargas visitou Angra dos Reis para a inauguração do 

entreposto de pesca, no cais do porto, acompanhado do Comandante Ernani do Amaral 

Peixoto e Alzira Vargas do Amaral Peixoto (ALAA, 1976, p. 61-62). As opiniões em torno do 

Casamento Civil, em 1944, causou ruído entre o Prefeito Municipal, Dr. Moacyr de Paula 

Lobo e a Ordem Carmelita e Mendes (1980, p. 188-191) transcreveu as cartas públicas 

trocadas entre o Prefeito Municipal (publicada no jornal “Gazeta de Angra”) e carta-resposta 

do Prior do Convento do Carmo, Frei Benigno Dissel (MENDES, 1980, p. 190-192). Durante 

o período de 1945 a 1948, Angra dos Reis passou por grande instabilidade política, pois, foi 

exonerado o, então prefeito, Dr. Moacyr de Paula Lobo, sendo nomeado em seu lugar José de 

Abreu. Em 1946, há nova troca de alcaide e assumiu Francisco Pereira da Rocha e, em 1947, 

foi nomeado Jonas Bahiense para o cargo de prefeito municipal. Com as eleições em outubro 

de 1947, tomou posse o prefeito Antônio José da Silva Jordão, porém, em novembro, o 
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prefeito eleito renunciou por discordar da Lei Federal nº 121, de 22 de outubro do mesmo 

ano, pois, tornava Angra dos Reis, área de segurança nacional. Sendo assim, tomou posse o 

presidente da câmara municipal, Leandro José de Figueiredo, no entanto, em 1948, retornou 

ao posto de prefeito municipal, Antônio José da Silva Jordão (CMAR, 2002). 

 Na década de 1950, já no contexto do governo de Juscelino Kubischeck, a cidade de 

Angra dos Reis passou a fazer parte do Plano de Metas para a industrialização e modernização 

do país, recebendo investimentos para a criação do Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil 

S/A (1959). Em 1969, Angra dos Reis voltou a ser área de segurança nacional nos governos 

militares, através do decreto nº 672, do então prefeito o almirante Jair toscano de Brito 

(PASCOAL, 2010, p. 219). Em 1973, Angra dos Reis viu nascer o Ateneu Angrense de Letras 

e Artes, fundado por Alípio Mendes e famílias tradicionais da cidade. Tendo como objetivo 

“atender às necessidades e às exigências do progresso intelectual” realizando “cursos, 

congressos, conferências, simpósios, saraus lítero-artísticos, apoio ao desenvolvimento das 

artes, da literatura, publicação de uma revista como órgão oficial, homenagear publicamente 

os intelectuais e outras realizações de cunho cultural” (ALAA, [2009?]). Em 1975, o 

Convento do Carmo foi alugado pela Ordem Carmelita para que uma empresa ali instalasse 

um hotel de luxo aos moldes do existente em Salvador, Bahia (Hotel Convento do Carmo).  O 

Ateneu Angrense de Letras e Artes e o Conselho Municipal de Cultura, em 1976, se 

posicionaram firmemente contrário à decisão tomada sem o consentimento da comunidade 

local. De sorte que o contrato expirou e o empreendimento não foi levado à frente (MENDES, 

1980, p. 200).  

 Os anos de 1970 foram agitados para a cidade de Angra dos Reis posto que recebeu 

mais investimentos, através do Programa Nuclear Brasileiro, para a construção da primeira 

usina nuclear, Angra I, que começou a ser construída em 1972 e foi finalizada em 1980. No 

ano 1972, foi inaugurada a rodovia Rio-Santos e, em 1977, foi inaugurado o Terminal 

Aquaviário da Petrobrás - TEBIG, na baía de Jacuecanga, e fundado o Sindicato dos 

Metalúrgicos de Angra dos Reis. Em 1985, Angra dos Reis deixou de ser Área de Segurança 

Nacional e foi lançada a usina nuclear de Angra II.  

 Diante desta bruta e brusca alteração do espaço e da paisagem de Angra dos Reis, os 

vultosos investimentos atraíram trabalhadores de todo o canto do país que se mantinham na 

cidade quando as obras terminavam aguardando novas oportunidades de contratação. O 

crescimento urbano gerou uma ocupação territorial desordenada e veloz uma vez que era 

fundamental garantir o direito à moradia. De acordo com Ribeiro (2007, p. 63) “esse processo 

não ocorreu de forma pacífica e na década de 70 os conflitos de terra, dele decorrentes, 
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chegaram a representar em Angra dos Reis um quarto do total do Estado do Rio de Janeiro”. 

E, segundo Braga (2002, p. 2) “áreas de manguezais e de Mata Atlântica foram invadidas por 

uma população de baixa renda que passou a construir seus barracos de qualquer maneira, 

numa área sem nenhuma infra-estrutura”. 

 A Sociedade Angrense de Proteção Ecológica foi fundada em 1983, fruto de 

movimentos anti-nucleares e na pesquisa que trata da trajetória do movimento ambientalista 

em Angra dos Reis, realizada em 2007, foi realizado o levantamento documental da entidade 

(RIBEIRO, 2007). No estudo foram identificados três momentos relevantes para a história de 

resistência e luta pelo território angrense: de 1983 a 1991, de 1992 a 1997 e de 1998 a 2006, 

identificando áreas temáticas como a questão nuclear, o ordenamento territorial e ambiental e 

a estrutura e organização interna da entidade nos diferentes períodos. Foram identificadas 

ações em favor da abertura de praias, da preservação da Ilha Grande e de ações no Ministério 

Público em defesa do meio ambiente e território de Angra dos Reis. O levantamento 

documental envolveu o próprio patrimônio documental arquivístico da instituição que 

“apresenta grandes lacunas dos primeiros anos de funcionamento em função da perda de 

arquivos institucionais” compreendidos entre os anos de 1983 a 1996 (RIBEIRO, 2007, p. 34-

35) e fontes de pesquisa associadas demonstrando a riqueza que um acervo pode apresentar. 

A pesquisa empírica sobre os documentos da instituição, além dos recortes 

de jornais variados em sua área de interesse desde o início dos anos 80, 

incluiu documentos como atas, ofícios, relatórios, convites e ainda, cartazes. 

Incluiu também documentos relativos a sua relação com outras instituições, 

como redes de articulação ambientalistas e, principalmente, com o 

Ministério Público, onde foram levantadas informações complementares 

sobre as denúncias e representações da organização perante os órgãos 

públicos de meio ambiente nos últimos anos. Este material foi reunido, 

classificado e sistematizado, sendo parte dele copiado e digitalizado 

(RIBEIRO, 2007, p. 35).   

 Em 1980, foi dado início à campanha “Anistia para Angra” que reivindicava que a 

cidade deixasse de ser área de segurança nacional, fato que só ocorreria no ano de 1985 

(PASCOAL, 2010, p. 217-218). No mesmo ano, foi criado o núcleo do Partido dos 

Trabalhadores de Angra dos Reis como resultado da confluência de forças dos movimentos 

sociais que lutavam por terras, trabalho e pela preservação do meio ambiente (VIEIRA, 

2017). Os anos de 1990, assim como, a década anterior, foram marcados por fortes disputas 

políticas e grandes investimentos turísticos e de infraestrutura que exploraram e ocuparam do 

litoral da cidade, gerando e acentuando os conflitos de terra pelo direito à moradia. Os 

movimentos sociais ganharam força e passaram a ter influência direta nas tomadas de decisão 

sobre o desenvolvimento de Angra dos Reis. Esses fatores contribuíram para o deslocamento 
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de comunidades de pescadores que viviam no litoral para habitarem os morros e encostas da 

cidade. De acordo com o censo 2010, Angra dos Reis possui cerca de “36% de sua população 

vive em favelas, situados em morros ou áreas de mangues” (IBGE, 2010). A beleza 

paisagística da cidade ainda encanta quem a visita, porém, não mais esconde as dificuldades 

impostas a uma população pauperizada que busca no resgate de sua memória afirmar sua 

identidade. 

 Por fim, observo que o panorama traçado demonstra que a produção historiográfica 

angrense até os anos 1990, escrita por Alípio Mendes, possui um caráter factual bastante 

acentuado com foco nas tradições religiosas e nas elites locais, com pouca referência à 

sociedade escravista. As fontes de pesquisa utilizadas pelo autor não são analisadas em seu 

contexto de produção histórica, que constrói narrativas de tom saudosista, heróico, ufanista e 

legendário. A publicação que conta a historia do legislativo concentra-se em pontuar as 

gestões e o perfil dos presidentes da câmara municipal, sem qualquer preocupação 

metodológica não cita as referências consultadas. As pesquisas locais, nos anos 2000, 

desenvolvidas abordaram o tema da preservação do meio ambiente e das culturas populares, 

nas quais os atores sociais passam a ter visibilidade e fazer parte das narrativas. O breve 

histórico de Angra dos Reis aqui apresentado é limitado e merece estudos que incluam mais 

trabalhos sobre a cidade, assim como, pode ser ampliado se dialogar com textos e pesquisas 

referenciais para a historiografia brasileira. Deste modo, se afirma o vasto campo de pesquisa 

existente, bem como a necessidade de investimento em pesquisas mais robustas sobre a 

cidade. Em referência ao levantamento feito, em 1997, pelo Guia do APERJ, o número de 

instituições com acervo arquivístico identificadas por esta pesquisa dobrou e as 12 entidades 

descritas foram: Câmara Municipal de Angra dos Reis, 1° Cartório do Ofício de Notas de 

Angra dos Reis, 2° Cartório do Ofício de Notas de Angra dos Reis, Convento do Carmo da 

Baía da Ilha Grande de Angra dos Reis, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Angra 

dos Reis e Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, Irmandade do Glorioso São Benedito da 

Cidade de Angra dos Reis, Sociedade Angrense de Proteção Ecológica (SAPÊ), Ateneu 

Angrense de Letras e Artes, Sindicato dos Arrumadores e Trabalhadores Portuários de 

Capatazia Armazenamentos de Angra dos Reis, Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos 

Reis, Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas – 1º Distrito. 
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4.1 Identificação do patrimônio documental e arquivístico: guias de arquivos e fontes no 

Brasil 

 A arquivologia brasileira ganhou força a partir dos anos de 1970 com a formação da 

Associação dos Arquivistas Brasileiros no início desta década. Desde então muitas conquistas 

foram alcançadas, tais como a realização de congressos para a comunidade arquivística, a 

publicação do primeiro periódico dedicado à área, a criação de cursos de graduação de 

arquivologia no país e a regulamentação da profissão de arquivista e técnico de arquivo, em 

1978, pela Lei nº 6.546 (FONSECA, 2004, p. 107). Os anos de 1980 foram marcados pelo 

fortalecimento institucional do Arquivo Nacional (AN) (fundado em 2 de janeiro de 1838) e 

pela “modernização dos arquivos”. Durante todo este período discutiu-se um projeto de lei 

para os arquivos no Brasil, finalmente aprovado em 1991, com a Lei de Arquivos. Além 

disso, “o lançamento da Revista Acervo [...] contribuiu para o aperfeiçoamento das técnicas 

arquivísticas e da metodologia da pesquisa histórica” (FONSECA, 2004, p. 110). A década de 

1990 se caracterizou pela “consolidação da Universidade como espaço político e acadêmico 

importante na configuração do campo arquivístico” (FONSECA, 2004, p. 111). Contudo, nos 

anos de 1990, o contexto tem influência no enfraquecimento das instituições públicas, pois, o 

Estado passava a ser mínimo. Sendo assim, o impacto do modelo político-econômico nacional 

“gerou um êxodo de quadros das instituições arquivísticas para a Universidade e para outras 

instituições de informação” (FONSECA, 2004, p. 114). 

 As inquietações que perpassaram os anos de 1980 e se aprofundaram nos anos de 1990 

frente às crescentes massas documentais acumuladas em depósitos de arquivo causaram na 

arquivística brasileira grande ânimo para desenvolver suas próprias fórmulas de descrição de 

instituições e de acervos arquivísticos (RODRIGUES, 2008, p. 229). Dentro desta realidade, 

os guias de arquivos tiveram e continuam tendo como principal objetivo oferecer novos 

subsídios às futuras pesquisas em arquivos que seguem sofrendo com a enorme acumulação 

de massas documentais, desorganização, insalubridade e que, portanto, não existem enquanto 

instituições arquivísticas dotadas de autonomia gerencial e aporte financeiro.  

 De acordo com Silva (1997), existem diferenças entre um guia de fontes e um guia de 

arquivos.  

Um guia de arquivos tem como objetivo cadastrar acervos de documentação 

permanente, a fim de que instituições arquivísticas possam implantar formas 

de cooperação técnica e políticas de tratamento, gestão, conservação e 

acesso. Se, a publicação de um guia de fontes, cumpre o seu principal 

objetivo, no tocante à divulgação de acervos, a publicação de um guia de 

arquivos levanta imediatamente questões sobre as possibilidades de alteração 



75 
 

no quadro de abandono, dispersão e perda irrecuperável de documentos 

(SILVA, 1997, p. 11). 

 Os processos de identificação no Brasil tomam fôlego durante os anos de 1980 com o 

desenvolvimento de modelos de análise documental capazes de identificar tanto os órgãos 

produtores com massas de documentos acumulados, quanto os arquivos institucionais com a 

finalidade de localizá-los para a consolidação de sistemas de arquivos (RODRIGUES, 2008, 

p. 78). Para a abordagem proposta por esta pesquisa, o foco da identificação está na 

localização das instituições com acervo arquivístico, e, portanto, do patrimônio documental 

arquivístico do município de Angra dos Reis.  

 No Brasil foram muitas as experiências exitosas e a mais marcante aconteceu em 

1988, quando o governo federal lançou o Guia Brasileiro de Fontes para a História da 

África, da Escravidão Negra e do Negro na Sociedade Atual. Sua metodologia possibilitou 

um modelo de censo-guia para se identificarem inclusive grandes acúmulos e dispersões de 

acervos documentais não arquivísticos (SILVA, 1997, p. 11). Poucos anos antes, em 1984, 

fora publicado o Guia do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo que é, atualizado em 

2000 e em 2007, apresentando informações mais profundas e novidades sobre o acervo. Em 

1995, o município de Uberaba, no triângulo mineiro publicou seu primeiro Guia do Acervo 

Documental em 2015, revisando e atualizando-o no ano seguinte sob versão online, “um 

instrumento valioso que fornece uma visão do conjunto documental da instituição para 

facilitar a pesquisa” (APU, 2016).  

 Nos anos seguintes guias congêneres vieram à luz e em 1997, o Arquivo Público do 

Estado do Rio de Janeiro publicou o Guia do Patrimônio Documental do Estado do Rio de 

Janeiro. Em 2002, o Guia dos Arquivos das Santas Casas de Misericórdia do Brasil: 

Fundadas entre 1500 e 1900 foi lançado, demonstrando o largo e variado acervo produzido e 

acumulado por essas instituições. Em 2008, foi publicado o Guia de Fundos do Arquivo 

Público do Estado de Pernambuco que identificou documentos arquivísticos com datas-limite 

entre 1534 e 2008 e um total de 1.992,82 metros lineares de acervo (APEP, 2008). Em 2012, a 

Fundação Casa de Rui Barbosa criou o Guia do Acervo do Arquivo-Museu de Literatura 

Brasileira (AMLB) com “trezentos e trinta e sete metros lineares de arquivos de escritores 

brasileiros que representam diferentes movimentos literários” (VASCONCELLOS; XAVIER, 

2012). Em 2013, o Senado Federal lançou o Guia de Fontes de Informação sobre o Senado 

Federal que “foram categorizadas em primárias, secundárias e terciárias, de acordo com 

divisão proposta pelo professor Murilo Bastos Cunha (2001)” (SENADO FEDERAL, 2013, 

preâmbulo) que se inspirou em Denis Grogan (1970 apud SENADO FEDERAL, 2013), para 
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tratar da justaposição das fontes não documentais. Como resultado, uma publicação “cujas 

fontes selecionadas transcendem livros e periódicos, abrangendo outras categorias [...]” que 

“[...] disponibilizam orientações para maior imersão no Poder Legislativo” (SENADO 

FEDERAL, 2013, preâmbulo). Também em 2013, no Estado do Rio de Janeiro, foi lançado o 

livro Sertões do Macacu: Guia do Patrimônio Documental da Região Centro-Norte 

Fluminense que levantou mais de 130 instituições custodiadoras de arquivos e seus acervos 

em 13 municípios.  

 Em 2014, o Arquivo Público do Estado de São Paulo publicou a revisão do Guia do 

Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo “objetivando adequá-lo às normas 

internacionais de descrição arquivística (ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH), dando 

especial atenção às áreas de contextualização, conteúdo e proveniência dos documentos” 

(APESP, 2014). A nova versão do Guia do APESP corrigiu inconsistências e imprecisões das 

versões dos anos de 2008 e 2010, uma vez que, quando estamos defronte a uma massa 

documental desordenada, transformá-la em fundos “devidamente arranjados e descritos para 

torná-los acessíveis e manejáveis à diversos fins, depende de um trabalho cuidadoso e 

sistemático, que envolve muita pesquisa e estudo” (APESP, 2014). Mais recentemente, já em 

2017, o Arquivo Público do Estado do Maranhão publicou seu Guia de Fundos e Coleções do 

Arquivo Público do Estado do Maranhão com a finalidade de fomentar a pesquisa e a 

produção de conhecimento. 

 Na busca pela estabilidade das instituições com acervo arquivístico é preciso ter 

estabilidade na descrição destas instituições identificadas e, por este motivo, o formulário de 

pesquisa de campo aplicado considerou as áreas e elementos de descrição da norma 

internacional ISDIAH. Assim como a ISAD(G) inspirou a NOBRADE, é possível que a 

ISDIAH tenha, igualmente, seu desdobramento na legislação arquivística do Brasil. O 

fortalecimento da norma virá juntamente com a maior disseminação de sua aplicação: “no 

futuro, um único modelo de referência deverá ser desenvolvido para ajustar e harmonizar as 

quatro normas internacionais de descrição elaboradas desde a década de 1990” (ISDIAH, 

2008, p. 9). 

4.2 O Guia do Patrimônio Documental do Estado do Rio De Janeiro 

 O Guia do Patrimônio Documental do Estado de Rio de Janeiro foi produzido, em 

1997, pelo Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ), e é uma importante obra 

de referência para a identificação de instituições custodiadoras de acervo documental em 

municípios fluminenses. Produto de um projeto denominado “Resgate da Memória 
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Fluminense”, registra 197 instituições custodiadoras, em 37 municípios do Estado do Rio de 

Janeiro. Este trabalho de enorme fôlego, intelectual e físico, foi financiado através de um 

convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Interior e do Ministério da Cultura, 

com a participação do Fundo Nacional de Cultura, no Programa Nacional de Apoio à Cultura 

(PRONAC). Os propósitos deste convênio foram a “localização e levantamento do patrimônio 

documental fluminense” com o objetivo de evitar, com a divulgação do quadro situacional 

dos arquivos, a deteriorização do acervo cultural de municípios que foram escolhidos por sua 

notoriedade histórica (APERJ, 1997, p. 11-13). 

 Para a Secretaria de Estado de Justiça e Interior representada, à época da publicação do 

Guia, pelo secretário e desembargador Jorge Fernando Loretti, o projeto não só significava o 

mapeamento das instituições de memória do Rio de Janeiro, mas significava, também, a 

descentralização desta secretaria que, contando com a parceria dos municípios, visava 

alcançar a real fusão da gestão estadual com as gestões municipais. Esta postura colabora para 

o fortalecimento do APERJ, pois, o torna, neste momento, o principal órgão articulador da 

política estadual de arquivos do Rio de Janeiro, conforme afirma Eliana Rezende Furtado de 

Mendonça, Diretora Geral do APERJ, durante o período, ao ponto de comprometer-se a dar 

continuidade ao trabalho de resgate da memória pelos noventa e um municípios do Rio que 

não puderam ser contemplados nesta edição do Guia (APERJ, 1997, p. 14-15). 

 A partir da constatação de que os conjuntos documentais existentes nas instituições 

fluminenses encontram-se dispersos nos municípios, Margareth da Silva, coordenadora 

técnica do projeto, o Guia do APERJ, ao identificar e divulgar os arquivos, traz à tona a 

realidade dos acervos arquivísticos permitindo a sua localização e o desenvolvimento de 

pesquisas com a implementação de novos projetos e novas direções (APERJ, 1997, p. 17). O 

projeto “Resgate da Memória Fluminense” cumpriu as seguintes fases até a publicação do 

Guia do Patrimônio Documental do Estado do Rio de Janeiro, em 1997: 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO “RESGATE DA MEMÓRIA FLUMINENSE” 

DO APERJ 

FASE 1 

Seleção e treinamento da equipe de campo; 

Elaboração do questionário de coleta de informações; 

Comunicação com prefeituras, câmaras municipais e dioceses para viabilizar o acesso da equipe aos 

arquivos; 

FASE 2 
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Recenseamento, in loco, das instituições municipais com acervo arquivístico; 

Levantamento de dados nos locais onde estão os acervos; 

Elaboração do sistema informático; 

Cadastramento dos dados no sistema; 

Pesquisa sobre a história dos municípios visitados; 

Redação dos históricos dos municípios; 

Descrição sumária dos acervos; 

Elaboração do índice de assuntos; e, 

Revisão. 

Quadro 4 – Metodologia do Projeto “Resgate Da Memória Fluminense” do APERJ. Fonte: 

APERJ (1997). 

 Para o questionário de coleta de informações para o Guia do APERJ nos municípios 

do Rio foram definidas três áreas de informação contendo dezoito elementos de descrição, 

assim como, ficaram estabelecidos os objetivos de cada um deles para a garantia de execução 

de uma metodologia adequada à realidade do patrimônio documental no Estado, sem deixar 

de lado o rigor técnico, característico do campo da arquivística. Os elementos de descrição 

utilizados e os objetivos definidos para cada um foram os seguintes: 

APERJ - GUIA DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ÁREAS DE INFORMAÇÃO E 

ELEMENTOS DE DESCRIÇÃO 
OBJETIVO 

NOME DA INSTITUIÇÃO 

CUSTODIADORA DE ACERVO 

ARQUIVÍSTICO 

Nome da instituição custodiadora 

I – IDENTIFICAÇÃO Com denominação dos informantes 

Subordinação Administrativa Pessoas física, jurídica, privada, pública, dos poderes 

executivos e cartórios como pessoa jurídica cartorial Natureza 

Titular do órgão Podem ser representados pelo dirigente máximo e por 

funcionário diretamente ligado ao arquivo Responsável pelo acervo 

Endereço de acesso 

Serviços que poderão ou não ser prestados ao usuário Horário 

Cópias fornecidas 

II – ACERVO ARQUIVÍSTICO  

Natureza Jurídica 
Pública ou privada de acordo com a característica do 

gerador e do detentor do acervo 

Datas-limite Com indicação de anos, quartéis ou metades de séculos 

Mensuração/quantificação 
Contendo metragem linear para documentação textual e 

quantificação em unidades para os documentos especiais 

Estágio de organização Registrando o nível de tratamento conferido ao acervo 

Organização 
Apontando as formas em que o acervo se encontra 

organizado 

Descrição sumária do acervo Tipos e espécies documentais, assuntos e dados sobre a 
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procedência e proveniência, quando a coleta conseguiu 

identificar através de amostragem 

Assuntos 
Elaborados a partir do conteúdo da descrição sumária, 

que gerou um índice específico 

Instrumentos de recuperação da 

informação 

Indicando, quando existentes, os meios de busca e de 

acesso ao acervo, de modo parcial ou total 

Estado de conservação Apontando as condições físicas ou total 

Restrição de acesso 
Esclarecendo, quando existentes, quais as condições 

para a consulta 

III – Observações Complementares 

Informações sobre acesso, perda, eliminação e 

transferência de documentos, desmembramento do 

acervo e microfilmagem, entre outros 

Quadro 5 - APERJ: elementos de descrição e objetivos. Fonte: APERJ (1997). 

 Analisando o Guia nota-se no título da publicação, a opção feita pela utilização do 

conceito de “patrimônio documental” para identificar os arquivos nas cidades selecionadas 

para mapeamento no Estado do Rio de Janeiro. O Guia do Patrimônio Documental do APERJ 

recenseou as instituições detentoras de acervo documental, prioritariamente, arquivístico, 

porém, abriu campo para a identificação de acervos documentais localizados em bibliotecas e 

museus, a exemplo das bibliotecas de Itaguaí, Teresópolis, dos museus Imperial, Antonio 

Parreiras e Casa da Hera. Esta escolha metodológica serviu de base para a realização de um 

censo mais amplo onde predominam arquivos desorganizados, com instalações físicas 

inadequadas, formas de acondicionamento ruins e tratamentos técnicos diferenciados (SILVA, 

1997, p. 11). A finalidade é a de “começar a tratar dos arquivos, transformando-os em 

informação para pesquisadores, cidadãos e a própria administração, seja ela pública ou 

privada” (SILVA, 1997, p. 12). 

 Margareth da Silva (1997) apresentou os resultados colhidos e mostrou que todos os 

esforços realizados para localizar, identificar e descrever as instituições com acervo 

arquivístico tiveram como objetivo principal “divulgar fontes ainda pouco conhecidas dos 

pesquisadores” e sensibilizar instituições públicas e privadas para que tratem de seus 

arquivos, “transformando-os em informação para pesquisadores, cidadãos e a própria 

administração, seja ela pública ou privada” (SILVA, 1997, p. 12). Para a atualização da 

identificação das instituições com acervo arquivístico que construíram íntimas ligações com 

os processos decisórios sobre o desenvolvimento da cidade, além de considerar a 

padronização estabelecida pelo Guia do APERJ. 

 A norma internacional ISDIAH é a mais recente norma estabelecida para apresentar 

regras gerais para a normalização de descrições de instituições com acervos arquivísticos. A 

ISDIAH possui a finalidade de fornecer orientação prática na identificação e contato com 
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instituições com acervos arquivísticos e no acesso ao acervo e aos serviços disponíveis, e 

serviu de base para a criação de um formulário de pesquisa de campo (ISDIAH, 2008, p. 11).  

4.3 As normas nacionais e internacionais de descrição arquivística 

 O Sistema Nacional de Arquivos (SINAR) conforme estabelecido pela Lei de 

Arquivos, foi regulamentado pelo decreto nº 4.073, de 03 de janeiro de 2002, tendo como 

órgão central o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) que visa à gestão, à preservação 

e ao acesso aos documentos de arquivo no país. O CONARQ, também, foi criado pela Lei de 

Arquivos e regulamentado pelo mesmo decreto. Dentre as muitas atribuições que possui, a de 

maior relevância diz respeito à responsabilidade pela edição de um importante corpus de atos 

normativos que regulam matérias arquivísticas no Brasil. Trata de temas diversos relativos à 

gestão de documentos convencionais e digitais, microfilmagem, digitalização, transferência e 

recolhimento de documentos de qualquer suporte, classificação, temporalidade e destinação 

de documentos, acesso aos documentos públicos, capacitação de recursos humanos, 

terceirização de serviços arquivísticos públicos, dentre outros (CONARQ, 2017).  

 Dentro desse corpus de atos normativos geridos pelo CONARQ, esta pesquisa leva em 

consideração, para além dos grandes marcos legais da arquivística vigentes, duas normas 

internacionais, outra norma e uma resolução brasileira, para propor a padronização de 

elementos de informação para a descrição das instituições com acervo arquivístico. As normas 

internacionais, oferecidas pelo Conselho Internacional de Arquivos (CIA), criado em 1948, 

são: a Norma Internacional de Descrição de Arquivística, a ISAD(G), de 1994, adotada, em 

1999, pelo Comitê de Normas de Descrição (CND), do CONARQ e, a Norma Internacional 

para a Descrição de Instituições com Acervo Arquivístico, a ISDIAH, elaborada pelo Comitê 

de Boas Práticas e Normas (CBPN), em 2008, que, também, influência a regulação da 

arquivistíca no Brasil. E, dentre as nacionais, utilizaremos a Norma Brasileira de Descrição 

Arquivística (NOBRADE), criada em 2006, e a Resolução nº 28, de 17 de fevereiro de 2009, 

do CONARQ. 

 A ISAD(G) foi traduzida para o português e publicada pelo Arquivo Nacional, em 

1999, e, em 2006, foi adaptada para a realidade brasileira de modo a considerar as 

preocupações do Comitê de Normas de Descrição do Conselho Internacional de Arquivos - 

CND/CIA. Portanto, a  

ISAD(G), exatamente por pretender ser internacional, aplicável a todos os 

tipos de materiais arquivísticos, utilizável tanto em sistemas manuais quanto 

automatizados de descrição, tem um alto grau de generalidade, definindo 

apenas a macroestrutura da descrição, deixando a definição quanto a 
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procedimentos específicos para outras esferas de decisão, nacionais ou 

institucionais. Daí a insistência do CND sobre a necessidade de normas 

nacionais e, conseqüentemente, a necessidade de cada país refletir sobre sua 

realidade e criar normas próprias (NOBRADE, 2006, p. 8). 

 Sendo assim, a norma internacional inspira, em 2006, o nascimento da Norma 

Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE), proposta pela Câmara Técnica de 

Normalização da Descrição Arquivística (CTNDA), do CONARQ. Acompanhando as 

diretrizes da ISAD(G), a NOBRADE  

não preceitua formatos de entrada ou saída de dados em sistemas de 

descrição automatizados ou manuais. Tem por objetivo estruturar a 

informação a partir de elementos de descrição comuns, buscando interferir o 

mínimo possível na forma final em que as descrições são apresentadas. Cabe 

a cada entidade custodiadora e a seus profissionais a decisão acerca dos 

recursos utilizados para a descrição, bem como o formato final de seus 

instrumentos de pesquisa, sendo apenas imprescindível a presença dos 

elementos de descrição obrigatórios (NOBRADE, 2006, p.10). 

 Fruto deste contexto, a Resolução nº 28 (CONARQ, 2009) dispõe sobre a adoção da 

NOBRADE pelos órgãos e entidades integrantes do SINAR, institui o Cadastro Nacional de 

Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos e estabelece a obrigatoriedade da adoção 

do Código de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos (CODEARQ) (CONARQ, 

2008). O Código de Referência, na NOBRADE e na ISDIAH, é o primeiro elemento de 

descrição da Área de Identificação e é considerado de preenchimento obrigatório, pois, 

constitui um dos principais pontos de acesso à unidade de descrição. O código BR obedece, 

como prescrito internacionalmente, à ISO 3166 Codes for the representation of names of 

countries. De acordo com a regra, a entidade deve registrar, obrigatoriamente, o código do 

país, em nosso caso o BR, o código da entidade custodiadora e o código específico da unidade 

de descrição. A entidade custodiadora ou a unidade administrativa a ela subordinada, para a 

obtenção deste Código de Referência, deve “solicitar um código ao Conselho Nacional de 

Arquivos” (NOBRADE, 2006, p. 20). 

 O CODEARQ pode ser feito através do preenchimento de um formulário on-line, 

sendo incondicional que as entidades permitam acesso, aos seus acervos, ao público em geral, 

ainda que sob restrições, conforme expresso no artigo 6º, da Resolução 28 (CONARQ, 2008). 

Através do site do CONARQ é possível fazer consultas sobre as entidades de custodia já 

cadastradas e com código já definido. Porém, constata-se que nenhuma das instituições nas 

quais estamos tratando nesta pesquisa estão registradas, logo, não possuem código de 

identificador. As informações necessárias para a obtenção do CODEARQ são as seguintes: 
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CONARQ – Formulário para Cadastro de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos  

ELEMENTOS DE DESCRIÇÃO 

1.1 Sigla da instituição 

1.2 Nome da instituição 

1.3 Endereço 

1.4 Cidade 

1.5 Estado 

1.6 C.E.P. 

1.7 Missão institucional 

1.8 Telefone 

1.9 E-mail 

1.10 URL 

1.11 Ano de criação 

1.12 Vinculação Administrativa; 

1.13 Caracterização do acervo 

1.14 Condições de acesso aos documentos 

1.15 Dia e horário de atendimento 

1.16 Serviços de reprodução 

1.17 Nome e telefone pelo preenchimento 

Quadro 6 – CODEARQ: elementos de descrição para cadastro no CONARQ. Fonte: 

CONARQ (2017). 

 Ao propor a normalização de descrições de instituições com acervos arquivísticos, a 

norma ISDIAH fornece orientação prática na identificação e contato com instituições 

detentoras de acervos arquivísticos e no acesso ao acervo e aos serviços disponíveis. Ela é 

capaz de coletar informações para a produção de estatísticas de instituições com acervo 

arquivístico, em níveis regional, nacional e internacional. E sua versatilidade pode ser 

conferida ao atendimento de outras entidades, tais como instituições culturais (bibliotecas, 

museus), empresas, famílias ou indivíduos, que podem custodiar arquivos. Ou seja, esta 

norma, ou um subconjunto de seus elementos, pode ser aplicada a todas as entidades que 

ofereçam acesso aos documentos sob sua custódia (ISDIAH, 2008, p. 11). 

 A ISDIAH vem para criar um sistema de informação arquivística mais claro. É 

conveniente uma descrição separada e normalizada dos custodiadores e produtores - que tenha 

suas próprias normas, cuja função primordial seja guardar arquivos e torná-los disponíveis 

para o público em geral (ISDIAH, 2008, p. 9-11). Recomenda-se que a ISDIAH esteja 

associada à norma que descreve fundo e suas partes componentes (ISAD(G)) e à norma que 

cria registro de autoridade sobre os produtores de materiais arquivísticos (ISAAR(CPF))  e à 

norma de descrição das funções dos produtores de documentos (ISDF). O quadro 

demonstrativo, abaixo, apresenta os trinta e um elementos de descrição da ISDIAH, 
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distribuídos em seis áreas de informação com suas respectivas declarações do objetivo do 

elemento de descrição e regras de aplicação: 

ISDIAH – NORMA INTERNACIONAL PARA A DESCRIÇÃO DE INSTITUIÇÕES COM 

ACERVO ARQUIVÍSTICO 

ÁREA DE 

INFORMAÇÃO E 

ELEMENTOS DE 

DESCRIÇÃO 

finalidade do elemento de informação 

ELEMENTO DE 

DESCRIÇÃO 
OBJETIVO REGRA 

1 ÁREA DE 

IDENTIFICAÇÃO 

“onde a informação visa identificar, especificamente, a instituição com 

acervo arquivístico e definir pontos de acesso normalizados” (ISDIAH, 2008, 

p.14) 

1.1 Identificador 

“Fornecer um código 

numérico ou alfanumérico 

específico para identificar a 

instituição com acervo 

arquivístico” (ISDIAH, 2008, 

p.16) 

“Registre o código numérico ou 

alfanumérico específico que identifica a 

instituição com acervo arquivístico de 

acordo com as normas nacionais e 

internacionais relevantes” (ISDIAH, 2008, 

p.16) 

1.2 Forma(s) 

autorizada(s) do nome 

“Criar um ponto de acesso 

autorizado que identifique, 

especificamente, a instituição 

com acervo arquivístico” 

(ISDIAH, 2008, p.16) 

“Registre a forma normalizada do nome da 

instituição com acervo arquivístico, 

acrescentando, se necessário, os 

qualificadores apropriados (por exemplo, 

datas, local etc.). Especifique, 

separadamente, no elemento Regras e/ou 

convenções utilizadas (5.6.3), o conjunto de 

regras aplicado neste elemento” (ISDIAH, 

2008, p.16) 

1.3 Forma(s) 

paralela(s) do nome 

“Indicar as variadas formas 

nas quais a forma autorizada 

do nome de uma instituição 

arquivística ocorre em outros 

idiomas ou sistema(s) de 

escrita” (ISDIAH, 2008, p.16) 

“Registre a(s) forma(s) paralela(s) do nome 

da instituição com acervo arquivístico de 

acordo com quaisquer convenções ou regras 

nacionais ou internacionais relevantes 

aplicadas pela instituição que criou a 

descrição, incluindo quaisquer 

subelementos e/ou qualificadores 

necessários, requeridos por essas 

convenções ou regras. Especifique no 

elemento Regras e/ou convenções utilizadas 

as regras aplicadas” (ISDIAH, 2008, p.17) 

1.4 Outra(s) Forma(s) 

do nome 

“Indicar qualquer outro nome 

para a instituição com acervo 

arquivístico não usado em 

nenhum outro lugar na Área 

de identificação” (ISDIAH, 

2008, p.17) 

“Registre qualquer outro nome pelo qual a 

instituição com acervo arquivístico possa 

ser conhecida. Incluem-se aqui outras 

formas do mesmo nome, acrônimos, outros 

nomes institucionais ou mudanças de nome 

ao longo do tempo, acrescentando, se 

possível, datas relevantes” (ISDIAH, 2008, 

p.17) 

1.5 Tipo 

“Especificar o tipo de uma 

instituição com acervo 

arquivístico” (ISDIAH, 2008, 

p.17) 

“Registre o tipo da instituição com acervo 

arquivístico” (ISDIAH, 2008, p.17) 

2 ÁREA DE “onde é fornecida informação sobre como contatar a instituição com acervo 
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CONTATO arquivístico” (ISDIAH, 2008, p.14) 

2.1 Endereço(s) 

Endereço completo incluindo 

cidade, estado e CEP 

(ISDIAH, 2008, p.18) 

Registrar endereço físico e eletrônico 

(ISDIAH, 2008, p.18) 

2.2 Telefone, fax, 

correiro eletrônico 

“Fornecer dados necessários 

para contato com a instituição 

com acervo arquivístico” 

(ISDIAH, 2008, p.19) 

“Registre o número de telefone, fax e/ou 

correio eletrônico e outros meios eletrônicos 

que possam ser usados para contatar e/ou se 

comunicar com a instituição com acervo 

arquivístico” (ISDIAH, 2008, p.19) 

2.3 Responsáveis para 

contato 

“Fornecer aos usuários toda 

informação necessária para 

contatar membros da equipe” 

(ISDIAH, 2008, p.19) 

“Registre o nome, os dados para contato e a 

função dos membros da equipe (prenome, 

sobrenome, área de responsabilidade, 

correio eletrônico etc.). Esta informação 

pode ser relacionada ao elemento Estrutura 

administrativa” (ISDIAH, 2008, p.20) 

3 ÁREA DE 

DESCRIÇÃO 

“onde é fornecida informação relevante acerca da história, estrutura atual e 

política de entrada de documentos da instituição com acervo arquivístico” 

(ISDIAH, 2008, p.14) 

3.1 História da 

instituição com acervo 

arquivístico 

“Fornecer uma história 

concisa da instituição com 

acervo arquivístico” (ISDIAH, 

2008, p.20) 

“Registre qualquer informação relevante 

sobre a história da instituição com acervo 

arquivístico. Este elemento pode incluir 

data de criação, informação acerca de 

mudanças de nome, mudanças de mandato 

legal ou de quaisquer outras fontes de 

autoridade da instituição arquivística” 

(ISDIAH, 2008, p.20) 

3.2 Contexto 

geográfico e cultura 

“Fornecer informação acerca 

do contexto geográfico e 

cultural da instituição com 

acervo arquivístico” (ISDIAH, 

2008, p.22) 

“Identifique a área geográfica à qual 

pertence a instituição com acervo 

arquivístico. Registre quaisquer outras 

informações relevantes sobre o contexto 

cultural” (ISDIAH, 2008, p.22) 

3.3 Mandatos/Fontes 

de autoridade 

“Indicar as fontes de 

autoridade da instituição com 

acervo arquivístico no que se 

refere a seus poderes, funções, 

responsabilidades ou esfera de 

atividades, inclusive o âmbito 

territorial” (ISDIAH, 2008, 

p.22) 

“Registre qualquer documento, lei, diretiva 

ou diploma que funcione como fonte de 

autoridade para os poderes, funções ou 

responsabilidades da instituição com acervo 

arquivístico, juntamente com informações 

sobre jurisdição e datas de vigência ou 

alteração do(s) mandato(s)” (ISDIAH, 

2008, p.23) 

3.4 Estrutura 

Administrativa 

“Representar a atual estrutura 

administrativa da instituição 

com acervo arquivístico” 

(ISDIAH, 2008, p.23) 

“Descreva, usando uma forma narrativa ou 

organogramas, a atual estrutura 

administrativa da instituição com acervo 

arquivístico” (ISDIAH, 2008, p.23) 

3.5 Políticas de gestão 

e de entrada de 

documentos 

“Fornecer informação sobre as 

políticas de gestão e de 

entrada de documentos da 

instituição com acervo 

arquivístico” (ISDIAH, 2008, 

p.25) 

“Registre informação sobre as políticas de 

gestão e de entrada de documentos da 

instituição com acervo arquivístico. Defina 

o âmbito e a natureza do material que a 

instituição com acervo arquivístico recebe. 

Indique se a instituição procura adquirir 

materiais arquivísticos por transferência, 

doação, compra e/ou comodato. Se a 

política incluir pesquisa aplicada e/ ou 

ações de salvamento, isso deve ser 

afirmado” (ISDIAH, 2008, p.25) 
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3.6 Prédio(s) 

“Fornecer informação sobre 

o(s) prédio(s) da instituição 

com acervo arquivístico” 

(ISDIAH, 2008, p.26) 

“Registre informação sobre o(s) prédio(s) 

da instituição com acervo arquivístico 

(características gerais e arquitetônicas do 

prédio, capacidade das áreas de 

armazenamento etc). Quando possível, 

forneça informação que possa ser usada 

para gerar estatísticas” (ISDIAH, 2008, 

p.26) 

3.7 Acervo 

arquivístico e outro(s) 

“Fornecer um perfil do acervo 

da instituição” (ISDIAH, 

2008, p.27) 

“Registre uma breve descrição do acervo da 

instituição, narrando como e quando foi 

formado. Forneça informação sobre o 

volume do acervo, suportes, temáticas etc. 

Veja o Capítulo 6 para orientação sobre 

como estabelecer ligações com bases de 

dados arquivísticas e/ou descrição detalhada 

do acervo” (ISDIAH, 2008, p.27) 

3.8 Instrumentos de 

pesquisa, guias e 

publicações 

“Fornecer uma visão geral dos 

instrumentos de pesquisa, 

impressos ou não, e dos guias 

preparados pela instituição 

com acervo arquivístico e 

quaisquer outras publicações 

relevantes” (ISDIAH, 2008, 

p.28) 

“Registre o título e os outros dados 

pertinentes dos instrumentos de pesquisa, 

impressos ou não, e guias preparados pela 

instituição com acervo arquivístico, bem 

como quaisquer outras publicações 

relevantes. Use a ISO 690 Information and 

documentation – Bibliographic References 

e outras regras, nacionais ou internacionais, 

de catalogação. Veja o Capítulo 6 para 

orientação sobre como estabelecer ligações 

com catálogos arquivísticos on-line e/ou 

instrumentos de pesquisa” (ISDIAH, 2008, 

p.28) 

4 ÁREA DE ACESSO 

“onde é fornecida informação sobre o acesso à instituição com acervo 

arquivístico: horário de funcionamento, quaisquer restrições de acesso etc” 

(ISDIAH, 2008, p. 14) 

4.1 Horário de 

Funcionamento 

“Fornecer informação sobre 

os horários de funcionamento 

e, anualmente, as datas em 

que não funciona” (ISDIAH, 

2008, p.29) 

“Registre os horários de funcionamento da 

instituição com acervo arquivístico e os 

feriados anuais, sazonais e públicos, e 

quaisquer outros dias previstos em que não 

funcione. Registre os horários de 

funcionamento associados à disponibilidade 

e/ou prestação de serviços (salas de 

exposição, serviços de referência etc.)” 

(ISDIAH, 2008, p.29) 

4.2 Condições e 

requisitos 

“Fornecer informação sobre as 

condições, requisitos e 

procedimentos para acesso e 

uso dos serviços 

institucionais” (ISDIAH, 

2008, p.30) 

“Descreva as políticas de acesso, incluindo 

quaisquer restrições e/ou regulações para 

uso dos materiais e serviços. Informe sobre 

registro, agendamento, cartões de usuários, 

cartas de apresentação, taxas de admissão 

etc. Quando apropriado, faça referência à 

legislação” (ISDIAH, 2008, p.30) 

4.3 Acessibilidade 

“Fornecer informação sobre 

acessibilidade à instituição e 

seus serviços” (ISDIAH, 

2008, p.31) 

“Registre quaisquer informações sobre a ida 

à instituição e dados para usuários com 

necessidades especiais, incluindo 

características do prédio, equipamento ou 

instrumentos especializados, 

estacionamento ou elevadores” (ISDIAH, 

2008, p.31) 
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5 ÁREAS DE 

SERVIÇOS 

“onde é fornecida informação relevante sobre os serviços técnicos oferecidos 

pela instituição com acervo arquivístico” (ISDIAH, 2008, p.14) 

5.1 Serviços de 

Pesquisa 

“Descrever os serviços de 

pesquisa oferecidos pela 

instituição com acervo 

arquivístico” (ISDIAH, 2008, 

p.32) 

“Registre informação sobre os serviços 

oferecidos no local pela instituição com 

acervo arquivístico, tais como idiomas 

falados pela equipe, salas de pesquisa e 

consulta, serviços de informação, 

bibliotecas próprias, salas de mapas, de 

microfichas, de audiovisual, de 

computadores etc. Registre também 

qualquer informação relevante sobre os 

serviços de pesquisa à distância realizados 

pela instituição arquivística e, se for o caso, 

as taxas aplicáveis” (ISDIAH, 2008, p.32-

33) 

5.2 Serviços de 

Reprodução 

“Fornecer informação sobre 

serviços de reprodução” 

(ISDIAH, 2008, p.34) 

“Registre informação sobre serviços de 

reprodução disponíveis ao público 

(microfilmes, fotocópias, fotografias, cópias 

digitais). Especifique as condições e 

restrições gerais dos serviços, inclusive as 

taxas aplicáveis e as normas de publicação” 

(ISDIAH, 2008, p.34) 

5.3 Áreas públicas 

“Fornecer informação sobre 

áreas da instituição 

disponíveis para uso público” 

(ISDIAH, 2008, p.35) 

“Registre informação sobre espaços 

disponíveis ao uso público (exposições 

permanentes ou temporárias, conexão grátis 

ou paga à internet, caixas automáticos, 

cafeterias, restaurantes, lojas etc.)” 

(ISDIAH, 2008, p.35) 

6 ÁREA DE 

CONTROLE 

“onde é especificamente identificada a descrição da instituição com acervo 

arquivístico e é registrada informação sobre como, quando e por qual 

instituição foi criada e mantida” (ISDIAH, 2008, p.14) 

6.1 Identificador da 

descrição 

“Identificar especificamente a 

descrição da instituição com 

acervo arquivístico no 

contexto no qual será usada” 

(ISDIAH, 2008, p.36) 

“Registre um identificador específico da 

descrição de acordo com convenções locais 

e/ou nacionais. Se a descrição é para uso 

internacional, registre o código do país no 

qual a descrição foi produzida, de acordo 

com a última versão da ISO 3166 Codes for 

the representation of names of countries. 

Quando o produtor da descrição for uma 

organização internacional, forneça o 

identificador da organização em lugar do 

código do país” (ISDIAH, 2008, p.36) 

6.2 Identificador da 

instituição 

“Identificar a(s) 

instituição(ões) 

responsável(eis) pela 

descrição” (ISDIAH, 2008, 

p.36) 

“Registre de maneira completa a(s) forma(s) 

autorizada(s) do nome da(s) instituição(ões) 

responsável(eis) pela produção, 

modificação ou disseminação da descrição 

ou, como alternativa, registre um código 

para a instituição de acordo com a norma 

nacional ou internacional para códigos de 

instituição” (ISDIAH, 2008, p.36) 

6.3 Regras e/ou 

convenções utilizadas 

“Identificar as convenções ou 

regras nacionais ou 

internacionais aplicadas na 

criação da descrição” 

“Registre os nomes e, quando útil, as 

edições ou datas de publicação das 

convenções ou regras aplicadas. 

Especifique, separadamente, quais regras 
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(ISDIAH, 2008, p.37) foram aplicadas para criar a forma 

autorizada do nome. Inclua referências a 

quaisquer sistemas de datação usados para 

identificar as datas nesta descrição (por 

exemplo, ISO 8601)” (ISDIAH, 2008, p.37) 

6.4 Status 

“Indicar a situação de redação 

da descrição, de maneira que 

os usuários possam 

compreender o atual status da 

descrição” (ISDIAH, 2008, 

p.38) 

“Registre o status atual da descrição, 

indicando se é uma versão preliminar, final 

e/ou revisada ou obsoleta” (ISDIAH, 2008, 

p.38) 

6.5 Nível de 

detalhamento 

“Indicar se na descrição foi 

adotado um nível de 

detalhamento mínimo, parcial 

ou integral” (ISDIAH, 2008, 

p.38) 

“Registre se a descrição tem um nível de 

detalhamento mínimo, parcial ou integral, 

de acordo com as diretrizes e/ou regras 

nacionais e/ou internacionais relevantes. Na 

inexistência de diretrizes ou regras 

nacionais, descrições mínimas são as que 

consistem apenas dos três elementos 

essenciais de uma descrição conforme a 

ISDIAH (ver 4.7), enquanto descrições 

integrais são as que contêm informação para 

todos os elementos de descrição pertinentes 

da ISDIAH” (ISDIAH, 2008, p.38) 

6.6 Datas de criação, 

revisão ou 

obsolescência 

“Indicar quando a descrição 

foi criada, revista ou 

considerada obsoleta” 

(ISDIAH, 2008, p.38) 

“Registre a data em que a descrição foi 

criada e as datas de quaisquer revisões. 

Especifique no elemento Regras e/ou 

convenções utilizadas (5.6.3) o(s) sistema(s) 

de datação a que se recorreu, por exemplo, 

ISO 8601” (ISDIAH, 2008, p.38) 

6.7 Idioma(s) e 

sistema(s) de escrita 

“Indicar o(s) idioma(s) e/ou 

sistema(s) de escrita usados 

para descrever a instituição 

com acervo arquivístico” 

(ISDIAH, 2008, p.39) 

“Registre o(s) idioma(s) e/ou sistema(s) de 

escrita da descrição. Inclua os códigos ISSO 

apropriados para idiomas (ISO 639-2 Codes 

for the representation of names of 

languages) e/ou sistemas de escrita (ISO 

15924 Codes for the representation of 

names of scripts)” (ISDIAH, 2008, p.39) 

6.8 Fontes 

“Indicar as fontes consultadas 

para descrever a instituição 

com acervo arquivístico” 

(ISDIAH, 2008, p.39) 

“Registre as fontes consultadas para o 

estabelecimento da descrição da instituição 

com acervo arquivístico” (ISDIAH, 2008, 

p.39) 

6.9 Notas de 

manutenção 

“Documentar informação 

adicional relativa à criação e a 

alterações da descrição” 

(ISDIAH, 2008, p.40) 

“Registre notas pertinentes à criação e 

manutenção da descrição. Por exemplo, os 

nomes das pessoas responsáveis pela 

criação e/ou revisão da descrição podem ser 

registrados aqui” (ISDIAH, 2008, p.40) 

7 RELACIONANDO 

DESCRIÇÕES DE 

INSTITUIÇÕES 

COM ACERVO 

ARQUIVÍSTICO A 

MATERIAIS 

ARQUIVÍSTICOS E 

SEUS 

PRODUTORES 

“Descrições de instituições com acervo arquivístico são criadas 

primordialmente para fornecer dados sobre os custodiadores de materiais 

arquivísticos e dar a informação necessária para acesso aos documentos. Para 

tornar essa documentação mais útil, é necessário associar as descrições das 

instituições que custodiam arquivos a descrições dos materiais arquivísticos. 

Quando tais associações são feitas, é importante descrever a natureza do 

relacionamento entre a instituição com acervo arquivístico e os materiais 

arquivísticos associados. Registros de autoridade dos produtores dos 

documentos custodiados por essas instituições podem também ser 
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relacionados e usados como pontos de acesso adicionais. Esta seção fornece 

orientação sobre como tais relacionamentos podem ser criados no contexto 

de um sistema de descrição arquivística” (ISDIAH, 2008, p.41) 

7.1 Título e 

identificador do 

material arquivístico 

relacionado 

“Identificar o material 

arquivístico relacionado e/ou 

possibilitar a associação da 

descrição da instituição com 

acervo arquivístico à 

descrição de material 

arquivístico relacionado, 

quando tais descrições 

existirem” (ISDIAH, 2008, 

p.41) 

“Forneça o título e o identificador do 

material arquivístico relacionado” 

(ISDIAH, 2008, p.41) 

7.2 Descrição do 

relacionamento 

“Definir o relacionamento 

entre a instituição com acervo 

arquivístico e o fundo ou 

coleção, de acordo com um 

esquema de classificação e/ou 

critérios de arranjo” (ISDIAH, 

2008, p.41) 

“Qualifique o relacionamento entre a 

instituição com acervo arquivístico e o 

fundo ou coleção, aplicando o esquema de 

classificação e/ou os critérios de arranjo 

adotados pela instituição com acervo 

arquivístico. Descreva o esquema de 

classificação e/ou critérios de arranjo no 

elemento Regras e/ou convenções (6.3)” 

(ISDIAH, 2008, p.41) 

7.3 Datas do 

relacionamento 

“Fornecer as datas do 

relacionamento entre a 

instituição com acervo 

arquivístico e o material 

arquivístico relacionado” 

(ISDIAH, 2008, p.41) 

“Registre quaisquer datas pertinentes para 

os relacionamentos entre a instituição com 

acervo arquivístico e o material arquivístico 

relacionado” (ISDIAH, 2008, p.41) 

7.4 Forma(s) 

autorizada(s) do nome 

e identificador do 

registro de autoridade 

relacionado 

“Identificar o produtor dos 

documentos relacionado pela 

associação da descrição da 

instituição com acervo 

arquivístico à descrição do 

produtor de documentos 

relacionado, quando tais 

descrições existirem” 

(ISDIAH, 2008, p. 41) 

“Forneça a(s) forma(s) autorizada(s) do 

nome e o identificador do registro de 

autoridade do produtor de documentos 

relacionado” (ISDIAH, 2008, p.41) 

Quadro 7 - ISDIAH: elemento de descrição, objetivo e regras. Fonte: A autora (2018).
6
  

 A norma ISDIAH foi pensada para utilização em sistemas de descrição automatizados 

ou não e as vantagens de seu uso são potencializados se em conexão às outras normas, pois,  

permite uma descrição multinível. O respeito à ISDIAH, em diálogo com as demais, em 

                                                 
6
 com base na ISDIAH (2008, p. 14-41). 
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sistemas manuais pode facilitar posterior passagem dos dados para sistemas automatizados. 

Para intercâmbio nacional ou internacional de dados, ainda que o uso da norma não seja 

suficiente, constitui requisito fundamental. Além do mais, para a implementação do SINAR é 

de suma importância que as instituições com acervo arquivístico sejam identificadas e planos 

possam ser traçados. A implantação de arquivos municipais é estratégica para a consolidação 

de uma política pública arquivística e vejo que, através do cadastramento das instituições que, 

hoje, estão custodiando acervo arquivístico é possível pensar sobre quais são as ações 

prioritárias e, até mesmo, emergenciais, na tomada de decisão. 

 Para a elaboração do instrumento de pesquisa capaz de identificar e descrever as 

instituições com acervo arquivístico em Angra dos Reis, foi verificado quais equivalências os 

elementos de descrição do Guia do APERJ possuem com a norma ISDIAH, de maneira a 

servir de base para a criação do Formulário de Identificação do Patrimônio Documental 

Arquivístico (Quadro 9). Para este fim o quadro abaixo demonstra as equivalências entre os 

padrões normativos propostos. 

APERJ - GUIA DO PATRIMÔNIO 

DOCUMENTAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

ISDIAH – Norma Internacional para 

descrição de instituições com acervo 

arquivístico 

ÁREA DE INFORMAÇÃO/ELEMENTO DE 

DESCRIÇÃO 
EQUIVALÊNCIA 

NOME DA INSTITUIÇÃO CUSTODIADORA DE 

ACERVO ARQUIVÍSTICO 

Forma(s) autorizada(s) do nome; Forma(s) 

paralela(s) do nome; Outra (s) paralela(s) do 

nome 

I – IDENTIFICAÇÃO ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

Subordinação Administrativa Estrutura Administrativa 

Natureza Tipo 

Titular do órgão Mandatos/Fontes de autoridade 

Responsável pelo acervo Responsáveis para contato 

Endereço de acesso Endereço(s) 

Horário Horário de Funcionamento 

Cópias fornecidas Serviços de Reprodução 

II – ACERVO ARQUIVÍSTICO ÁREA DE CONTROLE 

Natureza Jurídica Tipo 

Datas-limite Datas do relacionamento 

Mensuração/quantificação Acervo arquivístico e outro(s) 

Estágio de organização Status 

Organização Nível de detalhamento 

Descrição sumária do acervo História da instituição com acervo arquivístico 

Assuntos Nível de detalhamento 

Instrumentos de recuperação da informação Instrumentos de pesquisa, guias e publicações 

Estado de conservação Acervo arquivístico e outro(s) 

Restrição de acesso Condições e requisitos 

III – OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES “Notas de manutenção” 

Quadro 8 - APERJ x ISDIAH: estudo comparativo dos objetivos dos elementos de descrição. 

Fonte: A autora (2018). 
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FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL ARQUIVÍSTICO 

1. ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

Onde a informação visa identificar, especificamente, a instituição com acervo documental e definir 

pontos de acesso normalizados. 

1.1 Forma autorizada do nome 

Criar um ponto de acesso autorizado que identifique, especificamente, a instituição com acervo 

documental. 

1.2 Outra(s) forma(s) do nome 

Indicar qualquer outro nome para a instituição com acervo documental não usado em nenhum 

outro lugar na Área de identificação. 

1.3 Tipo de instituição 

Especificar o tipo de uma instituição com acervo documental. 

Prefeitura Municipal administração pública direta 

Prefeitura Municipal administração pública indireta 

Câmara Municipal poder legislativo 

Pessoa jurídica de direito privado  

Outro: 

2. ÁREA DE CONTATO 

Onde é fornecida informação sobre como contatar a instituição com acervo documental. 

2.1 Endereço(s) 

Endereço completo incluindo cidade, estado e CEP. 

2.2 Telefone, fax, correio eletrônico 

Fornecer dados necessários para contato com a instituição com acervo documental. 

2.3 Nome do responsável pela instituição custodiadora de acervo documental 

Fornecer nome completo do atual gestor da instituição com acervo documental. 

2.3.1 Cargo do responsável pela instituição custodiadora de acervo documental 

Fornecer área de atuação do atual gestor da instituição com acervo documental. 

2.3.2 Telefone e correio eletrônico do responsável pela instituição custodiadora de acervo 

documental 

Fornecer dados necessários para contato com a instituição com acervo documental. 

2.4 Nome do responsável pelo acervo documental 

Fornecer nome completo do atual responsável pelo acervo documental da instituição. 

2.4.1 Cargo e formação do responsável pelo acervo documental 

Fornecer área de atuação e formação do atual responsável pelo acervo documental da 

instituição. 

2.4.2 Telefone e correio eletrônico do responsável pela acervo documental 

Fornecer dados necessários para contato com a instituição com acervo documental. 

2.5 Nome do(s) informante(s) de dados sobre o acervo documental da instituição custodiadora 

Fornecer nome completo do atual responsável pelo acervo documental da instituição custodiadora. 

2.5.1 Cargo e formação do(s) informante(s) de dados sobre o acervo documental da instituição 
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custodiadora 

Fornecer área de atuação e formação do atual responsável pelo acervo documental da instituição. 

2.5.2 Telefone e correio eletrônico do(s) informantes de dados sobre o acervo documental da 

instituição custodiadora 

Fornecer dados necessários para contato com a instituição com acervo documental. 

3. ÁREA DE DESCRIÇÃO 

Onde é fornecida informação relevante acerca da história, estrutura atual e política de entrada de 

documentos da instituição com acervo documental. 

3.1 História da instituição com acervo documental 

Fornecer uma história concisa da instituição com acervo documental. 

3.2 Contexto geográfico e cultura 

Fornecer informação acerca do contexto geográfico e cultural da instituição com acervo 

documental. 

3.3 Mandatos/Fontes de autoridade 

Indicar as fontes de autoridade da instituição com acervo documental no que se refere a seus 

poderes, funções, responsabilidades ou esfera de atividades, inclusive o âmbito territorial. 

3.4 Estrutura Administrativa 

Representar a atual estrutura administrativa da instituição com acervo documental. 

3.5 Políticas de gestão e entrada de documentos 

Fornecer informação sobre as políticas de gestão e de entrada de documentos da instituição. 

Transferência 

Doação 

Compra 

Comodato 

3.5.1 Âmbito e a natureza dos documentos que a instituição custodiadora recebe 

De que espaço e de quais produtores são os documentos custodiados pela instituição. 

3.5.2 Houve ou há algum critério para seleção e eliminação dos documentos 

custodiados? 

Identificar critérios de seleção e eliminação de documentos, comissão de avaliação, tabela de 

temporalidade, etc. 

Sim 

Não 

3.5.3 Se sim, quais critérios foram aplicados e quando? 

Especificar os períodos de aplicação de critérios para seleção e eliminação de documentos. 

3.6 Prédio(s) 

Fornecer informação sobre o(s) prédio(s) da instituição para a salvaguarda do acervo 

documental. 

Próprio/improvisado 

Próprio/adaptado 

Próprio/construído 

Alugado/improvisado 
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Alugado/adaptado 

3.6.1 Área ocupada pelo acervo 

Fornecer informação sobre o(s) prédio(s) da instituição para a salvaguarda do acervo 

documental. 

Parcial 

Total 

3.6.2 Condições do ambiente 

Fornecer informação sobre o(s) prédio(s) da instituição para a salvaguarda do acervo 

documental. 

Não possui 

Controle de temperatura 

Controle de luminosidade 

Filtragem de poluentes 

Prevenção e ação contra pragas 

Ar condicionado 

Outro: 

3.6.3 Armazenamento em mobiliário 

Fornecer informação sobre a salvaguarda do acervo documental. 

Não possui 

Aço 

Madeira 

Alvenaria 

Sistema deslizante 

Outro: 

3.6.4. Condição de acondicionamento 

Fornecer informação sobre a salvaguarda do acervo documental. 

Nenhuma 

Parcial 

Total 

3.6.5 Material para acondicionamento 

Fornecer informação sobre a salvaguarda do acervo documental. 

Nenhum 

Polionda 

Papelão 

Metal 

Outro: 

3.6.6 Sistema de segurança contra incêndio 

Fornecer informação sobre a salvaguarda do acervo documental. 

Não possui 

Extintores manuais 

Extintores automáticos 

Detectores de fumaça 

Mangueiras 
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Brigada de incêndio 

3.6.7 Laboratório(s) 

Não possui 

Microfilmagem 

Fotografia 

Conservação/restauração/encadernação 

Audiovisual/Som, filmes, vídeos 

Outro: 

3.7 Acervo arquivístico e outro(s) 

Registre uma breve descrição do acervo da instituição, narrando como e quando foi formado. Forneça 

informação sobre o volume do acervo, suportes, temáticas etc. 

3.7.1.Gênero documental 

Configuração que assume um documento de acordo com o sistema de signos utilizado na 

comunicação de seu conteúdo.  

Bibliográfico 

Iconográfico 

Cartográfico 

Eletrônico 

Sonoro 

Audiovisual 

Periódico 

Manuscrito 

3.7.2 Descrição sumária 

Descrever o acervo documental com os assuntos e dados sobre a procedência e proveniência, 

através de amostragem. 

3.7.3 Datas-limite 

Definir datas-limite do acervo documental com indicação de anos, quartéis ou metades de séculos. 

3.7.4 Mensuração 

Contendo metragem linear para documentação textual e quantificação em unidades para os 

documentos especiais. 

3.8 Instrumentos de pesquisa, guias e publicações 

Fornecer uma visão geral dos instrumentos de pesquisa, impressos ou não, e dos guias 

preparados pela instituição com acervo documental e quaisquer outras publicações relevantes. 

Não possui 

Guia 

Invetário sumário 

Inventário analítico 

Catálogo 

Índice 

Livro de tombo 

Fichas 

Outro: 

4. ÁREA DE ACESSO 

Onde é fornecida informação sobre o acesso à instituição com acervo arquivístico: horário de 
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funcionamento, quaisquer restrições de acesso etc. 

4.1 Horário de Funcionamento da instituição 

Fornecer informação sobre os horários de funcionamento e, anualmente, as datas em que não 

funciona. 

4.2 Condições e requisitos 

Fornecer informação sobre as condições, requisitos e procedimentos para acesso e uso dos 

serviços institucionais. 

Sem consulta 

Necessidade de autorização do responsável 

Aberto ao público 

4.2.1 Motivos para ausência ou restrição de acesso 

Fornecer informação sobre as condições, requisitos e procedimentos para acesso e uso dos 

serviços institucionais. 

Acervo sem organização 

Acervo com documentos sigilosos 

Acervo em fase de organização 

Acervo com precário instrumento de pesquisa 

4.3 Acessibilidade 

Fornecer informação sobre acessibilidade à instituição e seus serviços. 

Não possui 

Rampa de acesso 

Piso tátil 

Cadeira de rodas 

Banheiros adaptados 

Fraldário 

Elevador 

Estacionamento 

Outro: 

5 ÁREAS DE SERVIÇOS 

Onde é fornecida informação relevante sobre os serviços técnicos oferecidos pela instituição com 

acervo documental. 

5.1 Serviços de pesquisa 

Descrever os serviços de pesquisa oferecidos pela instituição com acervo documental. 

Não possui 

atendimendo por telefone 

atendimento por correspondência 

atendimento por correio eletrônico 

Sala de consulta e pesquisa 

Biblioteca 

Sistema informatizado de recuperação de informação para o usuário 

Computadores para consultas de usuários 

Outro: 

5.2 Equipe técnica (graduação/mestrado/doutorado) 
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Descrever os recursos humanos oferecidos pela instituição com acervo documental. 

Arquivista 

Historiador(a) 

Bibliotecário(a) 

Museólogo(a) 

Antropólogo(a) 

Sociólogo(a) 

Administrador 

Estagiário/Bolsista 

Outro: 

5.3 Equipe técnica (técnico e fundamental) 

Descrever os recursos humanos oferecidos pela instituição com acervo documental. 

Técnico em arquivo 

Técnico em conservação 

Técnico em administração 

Estagiário 

Auxiliar de administração 

Seviços gerais/zeladoria 

Outro: 

5.4 Em que idiomas os serviços são oferecidos? 

Registre informação sobre os serviços oferecidos no local pela instituição com acervo 

documental, tais como idiomas falados pela equipe. 

Português 

Inglês 

Espanhol 

Francês 

Outro: 

5.5 A instituição custodiadora recebe algum tipo de apoio de de instituições 

arquivísticas? 

Verificar se a instituição custodiadora mantém contato com as políticas para documentos 

arquivísticos. 

Sim 

Não 

5.5.1 Se sim, qual tipo de apoio e de quais instituições arquivísticas? 

Especificar o apoio recebedido por instituições arquivísticas. 

5.6 Possui serviços de reprodução? 

Registre informação sobre serviços de reprodução disponíveis ao público. 

Sim 

Não 

5.6.1 Se sim, quais tipos de reprodução? 

Registre informação sobre serviços de reprodução disponíveis ao público. 

Cópia reprográfica 

Cópia eletrônica 
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Micrográfica 

Transcrição 

Fotografia 

Vídeo/áudio 

Outro: 

5.6.2 Possui tabela de preços para serviços de reprodução? 

Registre informação sobre serviços de reprodução disponíveis ao público. 

Sim 

Não 

5.7 Áreas públicas 

Fornecer informação sobre áreas da instituição disponíveis para uso público. 

Não possui 

Exposições permanentes ou temporárias 

Internet livre 

Cafeteria 

Restaurante 

Loja 

Outro: 

6. ÁREA DE CONTROLE 

Onde é especificamente identificada a descrição da instituição com acervo documental e é 

registrada informação sobre como, quando e por qual instituição foi criada e mantida. 

6.1 Status da descrição do acervo 

Indicar a situação de redação da descrição. 

Sem organização 

Organizado 

6.2 Nível de detalhamento da descrição 

Identificar as convenções ou regras nacionais ou internacionais aplicadas na criação da 

descrição do acervo documental. 

Alfabética 

Numérica 

Cronológica 

Assunto 

NOBRADE 

Outro: 

6.3 Status da conservação do acervo 

Indicar o atual estado de conservação do acervo. 

Ruim 

Razoável 

Bom 

Ótimo 

6.4 Datas de criação, revisão ou obsolescência 

Indicar quando a descrição foi criada, revista ou considerada obsoleta. 



97 
 

6.5 Fontes 

Indicar as fontes consultadas para descrever a instituição com acervo documental. 

6.6 Notas de manutenção 

Documentar informação adicional relativa à criação e a alterações da descrição. 

6.7 Nome e contato(s) do(a) responsável pelo preenchimento do formulário 

Nome completo e contato do responsável pela aplicação do formulário.  

7 RELACIONANDO DESCRIÇÕES DE INSTITUIÇÕES COM ACERVO ARQUIVÍSTICO A 

MATERIAIS ARQUIVÍSTICOS E SEUS PRODUTORES 

Associar as descrições das instituições que custodiam arquivos a descrições dos materiais 

arquivísticos. 

7.1 Título e identificador do material arquivístico relacionado 

Identificar o material arquivístico relacionado e/ou possibilitar a associação da descrição da 

instituição com acervo arquivístico à descrição de material arquivístico relacionado, quando tais 

descrições existirem. 

7.2 Descrição do relacionamento 

Qualifique o relacionamento entre a instituição com acervo arquivístico e o fundo ou coleção, 

aplicando o esquema de classificação e/ou os critérios de arranjo adotados pela instituição com acervo 

arquivístico. 

7.3 Datas do relacionamento 

Registre quaisquer datas pertinentes para os relacionamentos entre a instituição com acervo 

arquivístico e o material arquivístico relacionado. 

Data inicial: ______ 

Precisa 

Aproximada 

Data final: ______ 

Precisa 

Aproximada 

7.4 Forma(s) autorizada(s) do nome e identificador do registro de autoridade relacionado 

Identificar o produtor dos documentos relacionado pela associação da descrição da instituição com 

acervo arquivístico à descrição do produtor de documentos relacionado, quando tais descrições 

existirem. 

Quadro 9 – Formulário de Identificação do Patrimônio Documental Arquivístico. Fonte: A 

autora (2018).
7
 

                                                 
7
 Com base na ISDIAH (2008). 
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5.1 Fichas do Guia do APERJ 

 Em Angra dos Reis foram identificadas pelo Guia do APERJ, em 1997, seis 

instituições custodiadoras de acervo documental: a Câmara Municipal, o 1º Cartório de Ofício 

de Notas, o 2º Cartório de Ofício de Notas, o Convento do Carmo da Baía da Ilha Grande, a 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e a Prefeitura Municipal. E, foram identificadas, 

nesta pesquisa, mais seis instituições com acervo arquivístico com relevante participação na 

construção da memória da cidade, a exemplo da Irmandade do Glorioso São Benedito da 

Cidade de Angra dos Reis, Sociedade Angrense de Proteção Ecológica (SAPÊ), Ateneu 

Angrense de Letras e Artes, Sindicato dos Arrumadores e Trabalhadores Portuários de 

Capatazia Armazenamentos de Angra dos Reis, Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos 

Reis, Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas – 1º Distrito.  

 Em 1997, foram identificados nas seis instituições mapeadas a custódia de 490,99 

metros lineares de documentação textual, 188 plantas e 232 microfilmes. Vale notar que todas 

as entidades possuem restrição de acesso sendo necessário pedido de autorização para 

consulta e pesquisa. E, é neste sentido que o “arquivo público municipal” significa um fator 

estratégico para a implementação de uma política municipal de arquivos, na qual garanta 

pleno acesso à informação com vistas a subsidiar as decisões 

governamentais de caráter político-administrativo, apoiar o cidadão na 

defesa de seus direitos, além de fomentar o desenvolvimento científico e 

divulgar o patrimônio documental (CONARQ, 2014, p.20). 

 No Guia do APERJ os municípios são apresentados com uma breve descrição de suas 

histórias. Em Angra dos Reis o resumo estabelecido foi 

a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Angra dos Reis, foi criada, 

aproximadamente, em 1593, com sede na localidade de Vila Velha. Em 

1608, a freguesia foi elevada à condição de vila dos Reis Magos da Ilha 

Grande. Esta localidade foi abandonada pelos seus moradores em 1624, após 

o assassinato do vigário. Em 2 de outubro deste ano, foi fundada a nova vila 

do Santos Reis Magos da Iha Grande, no local onde hoje está instalado o 

município de Angra dos Reis. A Lei Provincial nº 6, de 28 de março de 

1835, elevou a vila de Angra dos Reis à condição de cidade, juntamente com 

Campos dos Goytacases e Niterói. Atualmente, os seus distritos são: 

Cunhambebe, Jacuecanga, Mambucaba, Abraão, Praia de Araçatiba e Angra 

dos Reis (APERJ, 1997, p. 27). 

 Posteriormente, são apresentadas, no Guia, as instituições com acervo arquivísticos 

que foram identificadas na cidade de Angra dos Reis considerando o padrão normativo 

mencionado anteriormente e exposto no quadro 6. Uma vez padronizada a coleta de dados é 

possível sistematizar as informações para gerar estatísticas e diagnósticos. Para que vejamos 
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com nitidez os dados colhidos em 1997, seguem abaixo o padrão normativo e suas respostas, 

transcritos do Guia:  

APERJ - GUIA DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ÁREAS DE INFORMAÇÃO E ELEMENTOS DE DESCRIÇÃO 

NOME DA INSTITUIÇÃO 

CUSTODIADORA DE 

ACERVO ARQUIVÍSTICO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Subordinação Administrativa Sem informação 

Natureza Pública – Poder Legislativo 

Titular do órgão Odir Plácido Barbosa Duarte  

Responsável pelo acervo Odir Plácido Barbosa Duarte 

Endereço de acesso 
Praça Nilo Peçanha, s/n, Angra dos Reis – RJ – CEP: 23900-000 

– Tel: (0243) 65-3875 - Fax (0243) 65-3855 

Horário 2ª a 6ª feira – das 8:30 

Cópias fornecidas Sem informação 

II – ACERVO ARQUIVÍSTICO 

Natureza Jurídica Pública 

Datas-limite 1938 a 1997 

Mensuração/quantificação 
Textual: 46,68 m 

Microfilmes: 232 

Estágio de organização Sem organização 

Organização Sem informação 

Descrição sumária do acervo 

Livros de atas contendo a posse de prefeitos e vereadores, 

regimento interno da Câmara, etc. Correspondência contendo 

relatórios de atividades e assuntos administrativos diversos. 

Projetos de lei e leis municipais. Requisições para obras públicas. 

Prestação de contas, balanços, balancetes, empenhos e notas 

fiscais. Fichas de processos. Há, ainda, microfilmes que registram 

as leis municipais, indicações, deliberações, atas, orçamentos, 

correspondências e documentos de contabilidade. 

Assuntos 

Atas. Atos administrativos. Correspondência. Leis municipais. 

Obras públicas. Orçamento e finanças. Projetos de lei. 

Vereadores. 

Instrumentos de recuperação da 

informação 
Sem informação 

Estado de conservação Razoável 

Restrição de acesso Necessidade de autorização 

III – Observações 

Complementares 

A maior parte do acervo foi microfilmada, sendo que os livros 

foram danificados e não foram organizados e restaurados 

posteriormente, o que dificultou o acesso à documentação. 

Quadro 10 – APERJ: Câmara Municipal de Angra dos Reis. Fonte: APERJ (1997). 

APERJ - GUIA DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ÁREAS DE INFORMAÇÃO E ELEMENTOS DE DESCRIÇÃO 
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NOME DA INSTITUIÇÃO 

CUSTODIADORA DE ACERVO 

ARQUIVÍSTICO 

1º CARTÓRIO DO OFÍCIO DE NOTAS DE ANGRA DOS 

REIS 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Subordinação Administrativa Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Natureza Pessoa Jurídica Cartorial 

Titular do órgão José da Silva Moraes 

Responsável pelo acervo José da Silva Moraes 

Endereço de acesso 
Rua Arcebispo Santos, 190 – Angra dos Reis – RJ – CEP: 

239000-000 – Tel. (0243) 65-1210 – Tel. (0243) 65-2666 

Horário 2ª a 6ª feira – das 09:00 Às 17:00 h 

Cópias fornecidas Datilográfica 

II – ACERVO ARQUIVÍSTICO 

Natureza Jurídica Privada 

Datas-limite 1938 a 1997 

Mensuração/quantificação Textual : 27,70 m 

Estágio de organização Organizado 

Organização Assunto. Numérica. 

Descrição sumária do acervo 

Livros de procurações e escrituras, contendo compra e venda 

de terrenos e imóveis. Livros de registro de protesto de títulos. 

Livros de registro de imóveis, a partir de 1938. Pasta de 

documentos referente a loteamentos. 

Assuntos 
Bens imóveis. Escrituras. Procurações. Protesto de títulos. 

Registro de imóveis. 

Instrumentos de recuperação da 

informação 
Livro-índice 

Estado de conservação Razoável 

Restrição de acesso Necessidade de autorização 

III – Observações Complementares 

O Cartório do 1º Ofício está informatizando os dados e 

pretende eliminar a parcela de documentos mais antiga, tendo 

como referência o prazo de 5 anos da data de produção para 

descartar o acervo. O pesquisador poderá obter cópias dos 

disquetes com autorização do tabelião. 

Quadro 11 – APERJ: 1º Cartório do Ofício de Notas de Angra dos Reis. Fonte: APERJ 

(1997). 

APERJ - GUIA DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ÁREAS DE INFORMAÇÃO E ELEMENTOS DE DESCRIÇÃO 

NOME DA INSTITUIÇÃO 

CUSTODIADORA DE ACERVO 

ARQUIVÍSTICO 

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE ANGRA DOS 

REIS 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Subordinação Administrativa Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Natureza Pessoa Jurídica Cartorial 

Titular do órgão Aniette Cristo Pinto 

Responsável pelo acervo Aniette Cristo Pinto 

Endereço de acesso 
Rua Arcebispo Santos, 190 – Angra dos Reis – RJ – CEP: 

239000-000 – Tel. (0243) 65-1275 

Horário 2ª a 6ª feira – das 09:00 Às 17:00 h 
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Cópias fornecidas Sem informação 

II – ACERVO ARQUIVÍSTICO 

Natureza Jurídica Privada 

Datas-limite 1748 a 1997 

Mensuração/quantificação 
Textual : 23,89 m 

Plantas: 188 

Estágio de organização Identificado 

Organização Assunto. Numérica. 

Descrição sumária do acervo 

Livro de notas contendo escrituras de compra, venda e doação de 

terras e imóveis, procurações e atas de eleições. Livros de 

escrituras contendo registro de imóveis. Correspondência. 

Averbações e registro de títulos e documentos. As plantas 

registram loteamentos, condomínios e diversas ilhas de Angra 

dos Reis. 

Assuntos 

Atas. Bens imóveis. Eleições. Escravos. Escrituras. Notariado. 

Plantas. Procurações. Registro de imóveis. Títulos e 

documentos. 

Instrumentos de recuperação da 

informação 

Livro-índice 

Fichas 

Estado de conservação Razoável 

Restrição de acesso Necessidade de autorização 

III – Observações 

Complementares 

O acervo está localizado em instalações inadequadas, dividindo 

a área do depósito com o Cartório do 1º Ofício de Notas, sendo 

que os livros encontram-se amontoados em armários de aço, 

dificultando o acesso à consulta. 

Quadro 12 – APERJ: 2º Cartório do Ofício de Notas de Angra dos Reis. Fonte: APERJ 

(1997). 

APERJ - GUIA DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ÁREAS DE INFORMAÇÃO E ELEMENTOS DE DESCRIÇÃO 

NOME DA INSTITUIÇÃO  

CUSTODIADORA DE 

ACERVO ARQUIVÍSTICO 

CONVENTO DO CARMO DA BAÍA DA ILHA GRANDE DE 

ANGRA DOS REIS 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Subordinação Administrativa Convento Carmelita de Santo Elias – Rio de Janeiro 

Natureza Eclesiástica 

Titular do órgão Frei Clementino 

Responsável pelo acervo Frei Clementino 

Endereço de acesso 
Praça General Ozório, s/n - Centro – Angra dos Reis – RJ – CEP: 

239000-000 – Tel. (0243) 65-0213 

Horário 2ª a 6ª feira – das 08:30 às 17:00 h 

Cópias fornecidas Sem informação 

II – ACERVO ARQUIVÍSTICO 

Natureza Jurídica Privada 

Datas-limite 1726 a 1997 

Mensuração/quantificação Textual : 5,88 m 

Estágio de organização Identificado 

Organização Assunto. Cronológica. 

Descrição sumária do acervo 
Livros de batismos, casamentos e óbitos das freguesias de Nossa 

Senhora da Conceição de Angra dos Reis, da Ribeira e de 
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Mambucaba, com indicação de pessoas livres e de escravos, cor, 

sexo, idade, naturalidade e nacionalidade, destacando-se, na parcela 

de documentos até 1888, os africanos. Livros-índice das freguesias de 

Nossa Senhora da Conceição de Angra dos Reis, Ribeira e 

Mambucaba. 

Assuntos 

Africanos. Batismo. Casamento. Escravos. Nossa Senhora da 

Conceição (Freguesia, Angra dos Reis, RJ). Nossa Senhora da 

Conceição da Ribeira (Freguesia, Angra dos Reis, RJ). Nossa 

Senhora de Mambucaba (Freguesia, Angra dos Reis, RJ). Óbito. 

Pessoas livres. 

Instrumentos de recuperação 

da informação 

Livro-índice: Batismos 

Livro-índice: Casamentos 

Livro-índice: Óbitos 

Estado de conservação Razoável 

Restrição de acesso Necessidade de autorização 

III – Observações 

Complementares 

O acervo está localizado em instalações inadequadas, dividindo a 

área do depósito com o Cartório do 1º Ofício de Notas, sendo que os 

livros encontram-se amontoados em armários de aço, dificultando o 

acesso à consulta. 

Quadro 13 – APERJ: Convento do Carmo da Baía da Ilha Grande de Angra dos Reis. Fonte: 

APERJ (1997). 

 APERJ - GUIA DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ÁREAS DE INFORMAÇÃO E ELEMENTOS DE DESCRIÇÃO 

NOME DA INSTITUIÇÃO 

CUSTODIADORA DE ACERVO 

ARQUIVÍSTICO 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE ANGRA DOS REIS 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Subordinação Administrativa Sem informação 

Natureza Privada – Pessoa Jurídica 

Titular do órgão Carlos Eduardo Elias Rabha 

Responsável pelo acervo Sheila Souza 

Endereço de acesso 

Rua Doutor Coutinho, 84 - Centro – Angra dos Reis – RJ – 

CEP: 239000-000 – Tel. (0243) 65-1948 – Fax (0243) 65-

0244 

Horário 2ª a 6ª feira – das 09:00 às 17:00 h 

Cópias fornecidas Sem informação 

II – ACERVO ARQUIVÍSTICO 

Natureza Jurídica Privada 

Datas-limite 1940 a 1997 

Mensuração/quantificação Textual : 179,72 m 

Estágio de organização Organizado 

Organização Numérica. 

Descrição sumária do acervo 

Livros de registro de internos no hospital a partir de 1940. 

Livros de registro da sala de parto. Registros de internação 

e de acidentes de trabalho. Prontuários médicos. 

Assuntos 
Acidentes de trabalho. Doenças. Hospitais. Maternidades. 

Pacientes. Prontuários Médicos. 

Instrumentos de recuperação da 

informação 
Fichas 
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Sistema Informatizado de registro de internações 

Estado de conservação Bom 

Restrição de acesso Necessidade de autorização. Documentação classificada. 

III – Observações Complementares 

A documentação classificada constitui-se de prontuários 

dos pacientes, que têm o seu acesso restrito, sendo possível 

a consulta somente aos próprios ou com sua autorização. 

Quadro 14 – APERJ: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Angra dos Reis. Fonte: 

APERJ (1997). 

 APERJ - GUIA DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ÁREAS DE INFORMAÇÃO E ELEMENTOS DE DESCRIÇÃO 

NOME DA INSTITUIÇÃO 

CUSTODIADORA DE 

ACERVO ARQUIVÍSTICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Subordinação Administrativa Sem informação 

Natureza Pública – Poder Executivo 

Titular do órgão José Marcos Castilho 

Responsável pelo acervo José Marcos Castilho 

Endereço de acesso 
Praça Nilo Peçanha, 186 - Centro – Angra dos Reis – RJ – CEP: 

239000-000 – Tel. (0243) 65-1175  

Horário 2ª a 6ª feira – das 08:30 às 17:00 h 

Cópias fornecidas Sem informação 

II – ACERVO ARQUIVÍSTICO 

Natureza Jurídica Pública 

Datas-limite 1921 a 1997 

Mensuração/quantificação Textual : 207,12 m 

Estágio de organização Identificado 

Organização Assunto. Numérica. 

Descrição sumária do acervo 

Processos contendo requerimento dos moradores sobre obras 

públicas, fornecimento de água, saneamento, etc.Balancetes e 

balanços contendo prestação de contas e processos de despesas. 

Documentos das secretarias de : Administração, contendo 

relatórios e processos de pessoal; Saúde, contendo boletins 

informativos, atestados médicos, notificação de doenças, etc. 

Fazenda, com documentos da dívida ativa do município, imposto 

predial e territorial urbano e Obras contendo plantas. 

Assuntos 
Abastecimento de água. Doenças. Obras públicas. Orçamento e 

finanças. Pessoal. Plantas. Saneamento. Saúde. Tributos. 

Instrumentos de recuperação da 

informação 
Listagem: Processos 

Estado de conservação Bom 

Restrição de acesso Necessidade de autorização.  

III – Observações 

Complementares 

As plantas não puderam ser quantificadas, pois sse encontram 

apenas aos processos da Secretaria de Obras. 

Quadro 15 – APERJ: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Fonte: APERJ (1997). 
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5.2 Fichas da ISDIAH 

 A Norma Internacional para Descrição de Instituições com Acervo Arquivístico – 

ISDIAH tem como principal objetivo “facilitar a descrição de instituições arquivísticas cuja 

função primordial seja guardar arquivos e torná-los disponíveis para o público em geral”, 

podendo “ser aplicada a todas as entidades que dêem acesso aos documentos sob sua 

custódia” (ISDIAH, 2008, p.11). Para este fim, a ISDIAH (2008, p.11) “apresenta regras 

gerais para a normalização das descrições de instituições com acervos arquivísticos” a fim de 

permitir: 

- o fornecimento de orientação prática na identificação e contato com 

instituições com acervos arquivísticos e no acesso ao acervo e aos serviços 

disponíveis; 

- a elaboração de diretórios de instituições com acervo arquivístico e/ou 

listas de autoridade; 

- o estabelecimento de conexões com listas de autoridade de bibliotecas e 

museus e/ou o desenvolvimento de diretórios comuns de instituições de 

patrimônio cultural nos níveis 

regional, nacional e internacional; e 

- a produção de estatísticas de instituições com acervo arquivístico, nos 

níveis regional, nacional ou internacional (ISDIAH, 2008, p.11). 

 A aplicação da norma internacional ISDIAH para o recolhimento de dados sobre as 

instituições com acervo arquivístico foi exitosa, porque, para além de conseguir visualisar a 

atualidade dos arquivos na cidade de Angra dos Reis, foi capaz de trazer mais informações 

que envolvem e colaboram com a noção e a necessidade de criação de arquivos públicos 

municipais, no Brasil. A aplicação da norma recolheu os históricos das instituições existentes, 

facilitando a real compreensão da importância de cada uma para a história de Angra dos Reis. 

Durante o preenchimento dos formulários, as pesquisas realizadas na internet muitas das 

vezes contribuíram para colher ou confirmar dados sobre a localização, responsáveis pela 

instituição, datas de fundação, endereços físicos, telefones e horário de funcionamento. Os 

resultados sistematizados, de acordo com os elementos de descrição proposto pela norma 

internacional ISDIAH (2008), podem ser verificados com detalhes nas seguintes tabelas: 

ISDIAH – NORMA INTERNACIONAL PARA A DESCRIÇÃO DE INSTITUIÇÕES COM 

ACERVO ARQUIVÍSTICO 

ÁREA DE INFORMAÇÃO E 

ELEMENTOS DE 

DESCRIÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Identificador Não possui CODEARQ 

1.2 Forma(s) autorizada(s) do 

nome 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS 

1.3 Forma(s) paralela(s) do N/A 
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nome 

1.4 Outra(s) Forma(s) do 

nome 
CMAR 

1.5 Tipo Empresa Pública 

2 ÁREA DE CONTATO 

2.1 Endereço(s) 
Rua Doutor Bastos, nº 12, centro – Angra dos Reis – RJ – CEP: 

23900-080 

2.2 Telefone, fax, correio 

eletrônico 

Não há telefone no arquivo. 

Telefone do setor de protocolo: (24) 3365-3875  

O arquivo não possui e-mail para contato. 

2.3 Responsáveis para contato 

Responsável pelo Arquivo e Acervo Histórico e informante dos 

dados sobre o acervo da instituição: 

Jaqueline Rodrigues da Silva Lima – arquivista  

 

Responsável pela instituição com acervo arquivístico: 

José Augusto de Araújo Vieira – Presidente da CMAR (2017-2020) 

Gabinete: 03 

Tel gabinete: (24) 3365-5190  

E-mail: <ver.joseaugusto@angradosreis.rj.leg.br> 

Canal do Youtube: <http://bit.ly/VereadorZeAugusto> 

Facebook: <www.facebook.com/zeaugustoangra> 

3 ÁREA DE DESCRIÇÃO 

3.1 História da instituição com 

acervo arquivístico 

A Câmara Municipal de Angra dos Reis, instituição fundada em 

1608, completa em 2018, 410 anos de existência. Suas ações 

atravessam a história do município de Angra dos Reis que é elevado 

à cidade em 1835. No século XVII, foram criados: Câmara 

Municipal, Cadeia, Juiz de Direito com Juíz pedânio, Cartório de 

notas e Tabelião e Milícias. A mudança de sede do Burgo, só obteve 

aprovação oficial em 13 de fevereiro de 1625, quando o poder 

legislativo foi instalado com assistências religiosa dada pelos frades 

do Convento do Carmo e de São Bento. A documentação a partir de 

1936 está preservada na íntegra e possui cerca de 75 livros-atas. 

Parte da documentação histórica da instituição pode ser encontrada 

no Arquivo Nacional. 

3.2 Contexto geográfico e 

cultura 

O anexo da CMAR está localizado próximo ao prédio principal onde 

acontecem as Plenárias com os parlamentares. 

3.3 Mandatos/Fontes de 

autoridade 

Lei Orgânica do Município de Angra dos Reis. 1990. 

Plano Diretor de Angra dos Reis. 1990. 

Regimento Interno da CMAR. Resolução Municipal nº 21, de 15 de 

dezembro de 1992. 

Não há legislação que regule a gestão de documentos. 

3.4 Estrutura Administrativa 

Subsecretaria de Arquivo e Acervo Histórico subordinada ao 

Gabinete do Presidente da CMAR. Possui o cargo comissionado de 

Subsecretário de Arquivo e Acervo Histórico, hoje, ocupado pelo Sr. 

Everton Louzada que possui nível fundamental de escolaridade. Há 

cargo efetivo de arquivista, desde 2012, através da realização de 

concurso público com exigência de nível de formação superior. 

3.5 Políticas de gestão e de 

entrada de documentos 

Há controle de entrada de documentos no protocolo com sistema 

informatizado que possibilita acompanhamento de 

tramitação/despacho de processos. Não é possível visualizar o 

processo na íntegra e não é possível anexar outros documentos. Após 

fase corrente, a documentação é enviada para o setor de arquivos. 

Não há avaliação de documentos para arquivo permanente. Não há 

comissão de avaliação estabelecida. Acúmulo de massa documental 
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na fase intermediária. Todos os documentos são armazenados em 

caixas-arquivos de polionda, em armários de aço e, de modo 

improvisado, no chão.  

3.6 Prédio(s) 

O prédio abriga os setores administrativos e os gabinetes dos 

parlamentares desde o período de transformação da CMAR (1989-

1990). O Prédio é alugado e está em bom estado, porém, não é 

próprio para o arquivo. Os arquivos estão guardados em 3 salas, cada 

uma com 10,2 m². Há 1 (uma) sala administrativa e 2 (duas) salas de 

depósito de arquivos, todas no mesmo andar. Somente a sala 

administrativa possui ar-condicionado e extintor de incêndio.  

3.7 Acervo arquivístico e 

outro(s) 

Nos anos de 2009 e 2010, a CMAR contratou serviço de 

digitalização de documentos do período de 1992 a 2009 referentes ao 

setor de Orçamento e Finanças (processos de despesa). O contrato 

previu a digitalização de 1 milhão de páginas e custo de torno de 1 

milhão de reais. O arquivo digitalizado não foi descartado e, hoje, 

encontra-se no subsolo do prédio do antigo Hotel Caribe. O prédio 

está passando por obras para abrigar a nova sede da CMAR e o 

acervo está no subsolo sem possibilidade de acesso. Os arquivos 

digitais produzidos estão armazenados em 2 (dois) computadores da 

sala de administração do arquivo e acervo histórico. Não foi dada 

publicidade e promovido acesso aos documentos digitalizados. O 

acervo anteriormente ficava armazenado numa sala alugada em 

condições insalubres, com muitas infiltrações e danos no 

revestimento das paredes. A transferência do acervo para o subsolo 

do antigo prédio do Hotel Caribe aconteceu em setembro de 2017 

devido ao fim do contrato de aluguel. De acordo com a arquivista 

Jaqueline, em 2012, quando de seu ingresso no concurso, não havia 

condições mínimas de trabalho na sala que guardava este acervo. 

Não manuseou o acervo e não foi possível identificar do que se 

tratam. Acredita que por referencia de etiquetas em caixas-arquivo 

sejam documentos do período de 1970. Acredita ter microfilmes 

devido ao forte cheiro de vinagre que a sala possuía. Acredita que só 

será possível acessar este acervo após o término das obras da nova 

sede da CMAR. 

3.8 Instrumentos de pesquisa, 

guias e publicações 

Não há instrumentos de pesquisa. Há sistema informatizado de 

protocolo que possibilita busca por número e data de processos, 

porém, somente parte do acervo está disponível para consulta. 

4 ÁREA DE ACESSO 

4.1 Horário de Funcionamento 2ª a 6ª de 8:30h às 17:00h 

4.2 Condições e requisitos Necessidade de autorização 

4.3 Acessibilidade 

As condições de acessibilidade são muito reduzidas. Escada íngreme 

e estreita para o acesso ao prédio. Há elevador para cadeirante na 

escada operado pelo vigia da instituição. Corredores estreitos com 

pouca área de manobra. 

Ônibus: Terminal de ônibus da Viação Senhor do Bonfim (Praça do 

Porto – Centro) 

Estacionamento: No entorno, públicos e privados 

5 ÁREAS DE SERVIÇOS 

5.1 Serviços de Pesquisa Não possui. O acervo é consultado funcionários e ex-funcionários. 

5.2 Serviços de Reprodução Cópia Reprográfica. Não há cobrança de taxas. 

5.3 Áreas públicas Não possui 

6 ÁREA DE CONTROLE 

6.1 Identificador da descrição Não possui 

6.2 Identificador da instituição Não possui 
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6.3 Regras e/ou convenções 

utilizadas 

Não aplica a NOBRADE. Organização Numérica e Cronológica de 

processos com entrada no protocolo. Classificação por setor da 

CMAR. Há grande parte do acervo desorganizado em caixas-arquivo 

de polionda identificado com etiquetas contendo informações como 

assunto e/ou data. 

6.4 Status 

Descrição numérica, por assunto e por data. Usuários compreendem 

tramitação e despacho para localização do processo, através do 

sistema informatizado de gestão de protocolo. Demais documentos 

estão sem nenhuma organização. 

6.5 Nível de detalhamento Não possui descrição detalhada 

6.6 Datas de criação, revisão 

ou obsolescência 
Sem referência 

6.7 Idioma(s) e sistema(s) de 

escrita 
Português 

6.8 Fontes 
Entrevista oral 

<http://www.angradosreis.rj.leg.br> 

6.9 Notas de manutenção 

Para a aplicação do formulário de pesquisa foi solicitada autorização 

à Presidência da Câmara Municipal que em nada se opôs ao 

procedimento de entrevista oral com a arquivista responsável pelo 

acervo. 

7 RELACIONANDO DESCRIÇÕES DE INSTITUIÇÕES COM ACERVO ARQUIVÍSTICO A 

MATERIAIS ARQUIVÍSTICOS E SEUS PRODUTORES 

7.1 Título e identificador do 

material arquivístico 

relacionado 

Não possui 

7.2 Descrição do 

relacionamento 

Não possui 

7.3 Datas do relacionamento Não informado e não identificado – 2018 

7.4 Forma(s) autorizada(s) do 

nome e identificador do 

registro de autoridade 

relacionado 

Não possui 

Quadro 16 – ISDIAH: Câmara Municipal de Angra dos Reis. Fonte: A autora (2018). 

ISDIAH – NORMA INTERNACIONAL PARA A DESCRIÇÃO DE INSTITUIÇÕES COM 

ACERVO ARQUIVÍSTICO 

ÁREA DE INFORMAÇÃO E 

ELEMENTOS DE DESCRIÇÃO 
PREFEITURAL MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Identificador Não possui CODEARQ 

1.2 Forma(s) autorizada(s) do nome PREFEITURAL MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS 

1.3 Forma(s) paralela(s) do nome MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS 

1.4 Outra(s) Forma(s) do nome PMAR 

1.5 Tipo Empresa Pública 

2 ÁREA DE CONTATO 

2.1 Endereço(s) 
Praça Nilo Peçanha, n.º 186 - Centro - Angra dos Reis, RJ  

CEP: 23900-901 

2.2 Telefone, fax, correiro eletrônico  (+55 24) 3377-8311 

2.3 Responsáveis para contato 

Carlos Macedo – Secretário de Administração  

Sydnei Eustáquio – Subsecretário de Infraestrutura 

Jeckson – Chefe do “Arquivo Morto Municipal” 

3 ÁREA DE DESCRIÇÃO 
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3.1 História da instituição com 

acervo arquivístico 

A história da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis começa 

quando a vila é elevada à cidade, 1835 e quando ocorre a 

separação dos poderes legislativo e executivo.  

3.2 Contexto geográfico e cultura Localizado próximo ao mar e residências no entorno. 

3.3 Mandatos/Fontes de autoridade 
Lei Orgânica do Município de Angra dos Reis. 1990. 

Plano Diretor de Angra dos Reis. 1990. 

3.4 Estrutura Administrativa 

Arquivo subordinado à Subsecretaria de Infraestrutura da 

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Angra 

dos Reis. 

3.5 Políticas de gestão e de entrada 

de documentos 

Há setor de Protocolo e arquivamento, porém, sem observar 

os critérios fundamentais da gestão documental, gerando 

grande acúmulo de massa documental em todos os setores que 

compõem a Prefeitura Municipal. O arquivo não recebe mais 

material arquivístico por não ter mais local para a guarda. 

3.6 Prédio(s) 

O arquivo funciona num galpão sem controle de ambiente 

adequado para a conservação dos documentos. Possui 

infiltrações e está sujeito a enchentes, característica do bairro 

Praia do Anil. 

3.7 Acervo arquivístico e outro(s) 

O acervo está organizado em caixas-arquivo de polionda, em 

estantes de metal, no chão ou em locais improvisados. No 

mesmo galpão que guarda o acervo funciona o depósito de 

almoxarifado de toda a Prefeitura Municipal. Há slides com 

fotografias de festividades municipais. 

Mensuração: 2.143,97 metros lineares 

3.8 Instrumentos de pesquisa, guias e 

publicações 

Não possui instrumentos de pesquisa. A busca manual é feita 

a partir da identificação de etiquetas em caixas-arquivo de 

acordo com setor, assunto e/ou numeração. 

4 ÁREA DE ACESSO 

4.1 Horário de Funcionamento 8:30 às 17:00 h 

4.2 Condições e requisitos Necessidade de autorização.  

4.3 Acessibilidade 

Galpão com maior parte do acervo no térreo onde há rampa de 

acessibilidade e parte no mezzanino onde o acesso só é 

possível por escadas. 

5 ÁREAS DE SERVIÇOS 

5.1 Serviços de Pesquisa Não possui 

5.2 Serviços de Reprodução Reprográfica e cópia digital 

5.3 Áreas públicas Não possui 

6 ÁREA DE CONTROLE 

6.1 Identificador da descrição Não possui 

6.2 Identificador da instituição Não possui 

6.3 Regras e/ou convenções 

utilizadas 
Não aplica a NOBRADE 

6.4 Status 
Descrição numérica de caixas por órgão componente da 

Prefeitura Municipal. Descrição obsoleta.  

6.5 Nível de detalhamento Não possui descrição detalhada 

6.6 Datas de criação, revisão ou 

obsolescência 

Funcionário relata que trabalha no arquivo desde 2015 e não 

possui o histórico do acervo para precisar datas 

6.7 Idioma(s) e sistema(s) de escrita Português 

6.8 Fontes 
Visita presencial  

<www.angra.rj.gov.br> 

6.9 Notas de manutenção 

O acesso ao arquivo foi solicitado por escrito através de 

processo tramitado para a Secretaria de Administração e sua 

Subsecretaria de Infraestrutura, porém, nunca houve resposta 

à solicitação. Ocorreram duas tentativas de diálogo presencial 
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com o gestor de infraestrutura, o primeiro foi marcado por 

cordialidade, existia interesse na pesquisa e o arquivo estava 

de portas abertas, já no segundo diálogo, o discurso mudou 

sob o argumento de que o arquivo estava desorganizado, 

insalubre e que a pesquisa exporia esta situação e acabaria 

chamando a atenção do Ministério Público. Motivo, também, 

que não gerou resposta escrita do Secretário de administração, 

de acordo com o narrado pelo,então, Subsecretário de 

infraestrutura. A entrada no arquivo só foi possível, porque, o 

responsável por uma empresa que pretende prestar serviços de 

digitalização para o município, entrou em contato solicitando 

ajuda para mensurar o acervo constante no galpão da 

prefeitura. No APENDICE constam fotografias do galpão 

onde atualmente funciona o arquivo. 

7 RELACIONANDO DESCRIÇÕES DE INSTITUIÇÕES COM ACERVO ARQUIVÍSTICO A 

MATERIAIS ARQUIVÍSTICOS E SEUS PRODUTORES 

7.1 Título e identificador do material 

arquivístico relacionado 

Não possui 

7.2 Descrição do relacionamento Não possui 

7.3 Datas do relacionamento Aproximadamente 1940 – 2018 

7.4 Forma(s) autorizada(s) do nome e 

identificador do registro de 

autoridade relacionado 
Não possui 

Quadro 17 – ISDIAH: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Fonte: A autora (2018). 

ISDIAH – NORMA INTERNACIONAL PARA A DESCRIÇÃO DE INSTITUIÇÕES COM 

ACERVO ARQUIVÍSTICO 

ÁREA DE INFORMAÇÃO E 

ELEMENTOS DE DESCRIÇÃO 

TABELIONATO DE NOTAS E 1º OFÍCIO DE REGISTROS 

PÚBLICOS 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Identificador Não possui CODEARQ 

1.2 Forma(s) autorizada(s) do nome 
TABELIONATO DE NOTAS E 1º OFÍCIO DE REGISTROS 

PÚBLICOS 

1.3 Forma(s) paralela(s) do nome 
1º CARTÓRIO DO ÓFÍCIO DE NOTAS DE ANGRA DOS 

REIS 

1.4 Outra(s) Forma(s) do nome N/A 

1.5 Tipo Empresa Privada 

2 ÁREA DE CONTATO 

2.1 Endereço(s) 
Rua Arcebispo Santos, 190, centro – Angra dos Reis – RJ 

CEP: 239000-000 

2.2 Telefone, fax, correio eletrônico 
(+55 24) 3367-1466 

cartoriocicarino@terra.com.br 

2.3 Responsáveis para contato 

Oswaldo Ciuffo Cicarino – Tabelião 

Jussie Alves Barbosa – Tabelião Substituto 

Ana Beatriz da Silva Cicarino Victorino – Tabeliã Substituta 

3 ÁREA DE DESCRIÇÃO 

3.1 História da instituição com 

acervo arquivístico 

Instalado em 31 de outubro de 1938. Atribuições e 

atividade: Notas. Protesto de Títulos. Registro de Imóveis. 

Registro de Títulos e Documentos. Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas. Área de abrangência: 1º e 2º distrito do Município de 

Angra dos Reis. 

3.2 Contexto geográfico e cultura Localizado no centro histórico de Angra dos Reis, próximo à 
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Praça Zumbi dos Palmares e ao Centro Cultural Theóphilo 

Massad.  

3.3 Mandatos/Fontes de autoridade Sem informação 

3.4 Estrutura Administrativa 

Possui arquivo institucional. O arquivo faz parte da rotina do 

cartório que possui técnicos de arquivo, auxiliares 

administrativos e auxiliares de serviço geral. Não há 

profissional de nível superior na área de arquivos. 

3.5 Políticas de gestão e de entrada 

de documentos 

A gestão de documentos gira entorno do número de prenotação 

começando do número 1 ao infinito. Seguem a Tabela de 

Temporalidade da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ). A 

avaliação e seleção de documentos para arquivamento e 

eliminação é feita por equipe de profissionais do cartório para, 

em seguida, solicitar análise dos documentos selecionados para 

que se proceda a autorização ou não para incineração. São 

realizadas eliminações periódicas respeitando a Tabela de 

Temporalidade, sendo o último registrado no ano de 2001. 

3.6 Prédio(s) 

Imóvel térreo alugado em ótimo estado de conservação, recém 

reformado. Há uma sala somente para o arquivo com cerca de 

125 m² e no salão administrativo, com a mesma metragem, o 

acervo ocupa parcialmente o imóvel. Há ar-condicionado, 

extintores de incêndio manuais e circuito interno de câmeras de 

vídeo. Arquivo do Cartório funciona em sala alugada de 100 

m², próxima à serventia. 

3.7 Acervo arquivístico e outro(s) 

Acervo em ótimo estado de conservação, armazenados em 

estantes e armários de aço e caixas-arquivo de polionda. 

Possuem Livro de Registro de Imóveis, Escrituras e Plantas 

desde a época de sua fundação em 1938. Atos Notoriais: 

Procuraçõoes, Inventários, Casamentos, Divórcios, Escrituras. 

3.8 Instrumentos de pesquisa, guias 

e publicações 

Sistema de busca informatizado para acesso dos funcionários 

do cartório. 

4 ÁREA DE ACESSO 

4.1 Horário de Funcionamento 2ª a 6ª de 9:00h às 18h e sábado de 9:00h às 13:00h 

4.2 Condições e requisitos Necessidade de autorização 

4.3 Acessibilidade 
Apesar do imóvel ser térreo não há rampa de acesso. Há degrau 

na entrada do imóvel. 

5 ÁREAS DE SERVIÇOS 

5.1 Serviços de Pesquisa 

O usuário deve solicitar consulta através do número de 

prenotação do documento de arquivo. A consulta deve ser 

presencial. Por e-mail são enviadas informações sobre os 

valores dos serviços prestados pelo cartório. 

5.2 Serviços de Reprodução 

Não possui, porém, caso seja necessária cópia o processo 

poderá ser copiado em outro estabelecimento com o 

acompanhamento de funcionário do cartório 

5.3 Áreas públicas 
Possui sala de espera para atendimento com senha. Há cadeiras 

e bebedouro. 

6 ÁREA DE CONTROLE 

6.1 Identificador da descrição Não possui 

6.2 Identificador da instituição Não possui 

6.3 Regras e/ou convenções 

utilizadas 
Não aplica a NOBRADE. Organização numérica. 

6.4 Status Acervo organizado 

6.5 Nível de detalhamento Não há detalhamento 

6.6 Datas de criação, revisão ou 

obsolescência 

Em 1998, começa o trabalho de informatização do acervo com 

vinculação à prenotação do título ou documento. 
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6.7 Idioma(s) e sistema(s) de escrita Português 

6.8 Fontes Entrevista oral e visita à instituição e à parte do acervo. 

6.9 Notas de manutenção 
Solicitada, por escrito, autorização para aplicação de 

questionário de pesquisa.  

7 RELACIONANDO DESCRIÇÕES DE INSTITUIÇÕES COM ACERVO ARQUIVÍSTICO A 

MATERIAIS ARQUIVÍSTICOS E SEUS PRODUTORES 

7.1 Título e identificador do material 

arquivístico relacionado 

Não possui 

7.2 Descrição do relacionamento Não possui 

7.3 Datas do relacionamento 1938-2018 

7.4 Forma(s) autorizada(s) do nome e 

identificador do registro de 

autoridade relacionado 
Não possui 

Quadro 18 – ISDIAH: Tabelionato de Notas e 1º Ofício de Registros Públicos. Fonte: A 

autora (2018). 

ISDIAH – NORMA INTERNACIONAL PARA A DESCRIÇÃO DE INSTITUIÇÕES COM 

ACERVO ARQUIVÍSTICO 

ÁREA DE INFORMAÇÃO E 

ELEMENTOS DE DESCRIÇÃO 

TABELIONATO DE NOTAS E 2º OFÍCIO DE REGISTROS 

DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Identificador Não possui CODEARQ 

1.2 Forma(s) autorizada(s) do 

nome 

TABELIONATO DE NOTAS E 2º OFÍCIO DE REGISTROS 

DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS 

1.3 Forma(s) paralela(s) do nome 
2º CARTÓRIO DO OFÍCIO DE NOTAS DE ANGRA DOS 

REIS 

1.4 Outra(s) Forma(s) do nome N/A 

1.5 Tipo Empresa Privada 

2 ÁREA DE CONTATO 

2.1 Endereço(s) 
Rua da Conceição, nº 231, loja 1, centro – Angra dos Reis – RJ 

CEP: 23900-437 

2.2 Telefone, fax, correio 

eletrônico 

(+55 24) 3367-1817 

(+55 24) 3367-1150 

cartorio2oficioangra@gmail.com 

neto19657@hotmail.com 

2.3 Responsáveis para contato Orlando Quatrini Neto – Tabelião 

3 ÁREA DE DESCRIÇÃO 

3.1 História da instituição com 

acervo arquivístico 

Instalado em 15 de novembro de 1889. Não há um histórico 

consolidado. Atribuições e atividade: Notas. 

Registro de Imóveis. Registro de Títulos e Documentos. 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Atual Tabelião está na 

instituição desde 2015. Foi responsável pela mudança de 

endereço da Rua Coronel Carvalho para a Rua da Conceição. 

Descreve que encontrou acervo em situação calamitosa, 

depositado em sala muito pequena e insalubre, acervo sem 

organização e identificação.  

3.2 Contexto geográfico e cultura 
Localizado em rua do centro da cidade, próximo à Igreja Matriz 

e à Casa de Cultura. 

3.3 Mandatos/Fontes de autoridade Sem informação. 

3.4 Estrutura Administrativa 
Possui arquivo institucional. Não possui arquivistas e técnicos 

de arquivo.  
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3.5 Políticas de gestão e de entrada 

de documentos 

Entrada de documentos através do setor de protocolo e número 

de prenotação. Aplica Tabela de Temporalidade da Corregedoria 

Geral de Justiça (CGJ). Não há eliminação dos documentos 

permanentes. Só após convalidação da CGJ. Tabelião ressalta 

que documentação histórica não gera negócio jurídico. 

3.6 Prédio(s) 

Prédio alugado com andar térreo e superior. Em ótimo estado de 

conservação. Possui ar-condicionado em todos os ambientes. 

Acervo ocupa parcialmente o imóvel. Há extintores de incêncio 

e mangueira de água no prédio. 

3.7 Acervo arquivístico e outro(s) 

Acervo de 1748 a 2018. Possui documentos manuscritos, 

cartográficos e eletrônicos. Registro de títulos e documentos. 

Registro de imóveis. Registro de Pessoas Jurídicas. Atos 

Notoriais: Livros de compra e venda de escravos. Tabelião 

relata sobre livros perdidos de registro civil, ocorrido em épocas 

anteriores a de sua gestão.  Há controle de luminosidade: uso de 

lâmpadas LED acendidas quando necessária consulta ao acervo. 

Acervo não exposto ao sol. Prevenção e ação contra pragas: 

realizada 1 vez ao ano. Acervo armazemanado em estantes e 

armário de aço e madeira, em caixas-arquivos de polionda, em 

pastas suspensas e empilhados em cima das estantes e no chão. 

Não há acondicionamento para a guarda do acervo permanente 

que está empilhado em estantes de madeira. Há livros 

encadernados, porém, em condições de razoáveis a ruins de 

conservação. Já houve substituição de capas e recostura de 

alguns livros. De acordo com Relatório Circunstanciado (Anexo 

I) consta no acervo os seguintes itens: 

LIVROS DE REGISTRO E MATRÍCULAS DE IMÓVEIS: 

- 3 livros grandes encadernados, em bom estado de conservação 

- 10 livros grandes acondicionados em pastas tipo fichário, em 

bom estado de conservação 

LIVROS DO ANTIGO REGISTRO CIVIL: 

- 3 livros acondicionados em pastas tipo fichário, em bom 

estado de conservação 

LIVROS DE TRANSCRIÇÕES DO REGISTRO DE 

IMÓVEIS: 

- 8 livros encadernados, em bom estado de conservação 

LIVROS DE TRANSCRIÇÕES: 

- 5 livros de 1866, arquivados, em bom estado de conservação 

LIVROS DE HIPOTECA E PROTOCOLOS: 

- 2 livros grande de hipoteca de 1866, em bom estado de 

conservação 

- 1 livro grande de hipoteca de 1882, em bom estado de 

conservação 

- 1 livro grande de hipoteca de 1933, em bom estado de 

conservação 

- 1 livro grande de hipoteca de 1973, em bom estado de 

conservação 

- 1 livro auxiliar de 1976, em bom estado de conservação 

- 1 livro grande de hipoteca de 1980, em bom estado de 

conservação 

- 1 livro grande de protocolo de1866, em bom estado de 

conservação 

- 1 livro grande de protocolo de 1868, em bom estado de 

conservação 

- 1 livro grande de protocolo de1974, em bom estado de 
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conservação 

- 1 livro grande de protocolo de1976, em bom estado de 

conservação 

LIVROS DE FICHAS E MATRÍCULAS DO REGISTRO DE 

IMÓVEIS: 

- 29 livros de fichas de matrícula, acondicionado em pastas tipo 

fichário, em bom estado de conservação 

LIVROS DE REGISTRO DE TERRAS RURAIS ADQUIRIDO 

POR ESTRANGEIROS: 

- 1 livro encadernado, em bom estado de conservação 

LIVRO AUXILIAR DE REGISTRO DE IMÓVEIS: 

- 1 livro de 1866, encadernado, em bom estado de conservação 

LIVRO 4X3 DE REGISTRO DE IMÓVEIS: 

- 1 livro, encadernado, em mau estado de conservação com 

folhas soltas e rasgadas 

LIVO DE DEPÓSITO PRÉVIO: 

- 3 livros (1 livro de 2014 e 2 livros de 2015) 

LIVROS DE EXIGÊNCIAS DO REGISTRO DE IMÓVEIS 

- 5 livros, encadernados, em bom estado de conservação 

- 1 livro em uso, em bom estado de conservação 

LIVROS DE NOTAS: 

- 93 livros, encadernados, numeração descontínua, maior parte 

em mau estado de conservação, alguns em bom estado 

LIVROS DE NOTAS DE 1748 A 1922: 

- 50 livros, com numeração diversa, em péssimo estado de 

conservação 

LIVROS DE ESCRITURAS Nº 98: 

- 1 livro, encadernado, em bom estado de conservação 

LIVROS DE PROCURAÇÕES: 

- 58 livros, numeração seqüencial de 028 a 085, encadernados, 

em bom estado de conservação 

- 25 livros, em mau estado de conservação 

- 1 livro de 05/01/1895 a 28/05/1904, encadernado, bom estado 

de conservação 

- 1 livro de 16/02/1995 a 06/06/1997, encadernado, bom estado 

de conservação 

- 21 livros, numerados, encadernados, em bom estado de 

conservação 

- 37 livros, numerados, encadernados, em bom estado de 

conservação 

- 3 livros, numerados, encadernados, em bom estado de 

conservação 

LIVROS DE ESCRITURAS: 

- 19 livros, numerados, encadernados, em bom estado de 

conservação 

LIVROS DE REGISTRO E PROCURAÇÃO: 

- 5 livros, numerados, encadernados, em bom estado de 

conservação 

- 34 livros, numerados de 001 a 27, faltando nº 10, encadernado, 

bom estado de conservação 

LIVROS SUBS. PROCURAÇÃO: 

- 2 livros, encadernados, em bom estado de conservação 

LIVROS DE ESCRITURAS E PROCURAÇÕES: 

- 156 livros, numerados, encadernados, em bom estado de 

conservação (livro 115 para lavratura de testamento 
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LIVROS DE REGISTRO DE TESTAMENTO: 

- 7 livros, numerados, encadernados, em bom estado de 

conservção 

LIVROS DE FIRMAS: 

- 27 livros, datados de 1981, 1982-1983, 1990-1992, 

encadernados, em bom estado de conservação 

LIVROS DE REGISTROS DE RECONHECIMENTO DE 

FIRMAS POR AUTENTICIDADE: 

- 69 livros, numerados, encadernados, em bom estado de 

conservação 

LIVRO DE REGISTROS DE TÍTULOS DE DOCUMENTOS: 

- 358 livros, datados, encadernados/arquivados em pastas tipo 

fichário/arquivados em livros em espiral, em bom estado de 

conservação 

LIVROS DE REGISTROS DE PESSOAS JURÍDICAS: 

- 64 livros, datados, encadernados/arquivados em pastas tipo 

fichário, em bom estado de conservação 

LIVROS DE PROTOCOLO: 

- 3 livros, encadernados, em bom estado de conservação 

LIVRO DE REGISTRO CIVIL: 

- 1 livro, encadernado, em bom estado de conservação 

LIVROS DOSSIÊ DE ESCRITURA: 

- 49 livros, arquivados em fichários, em péssimo estado de 

conservação, não sendo possível identificar as datas 

LIVROS DE DOCUMENTOS DE NOTAS 

- 714 livros, encadernados, em bom estado de conservação 

LIVROS DOCUMENTOS DE RGI: 

296 livros, encadernados, em bom estado de conservação 

LIVROS DE AVERBAÇÃO E RGI: 

- 4 livros, datados, arquivados, em bom estado de conservação 

LIVROS RGI PROTOCOLOS: 

- 2 livros, arquivados, em bom estado de conservação 

OBSERVAÇÕES: 

- Há livros do Cartório do 1º Ofício sob a custódia do Cartório 

do 2º Ofício  

- Quanto a ordem cronológica dos livros, estão fora de sequencia 

lógica e há numerações duplicadas 

- Há registro de perda de livro 

- Livros legíveis estão em fase de digitalização 

- Livros em estado de deteriorização não foram restaurados por 

causa dos elevados custos 

Mensuração: 99,57 metros lineares 

3.8 Instrumentos de pesquisa, guias 

e publicações 

Lista índice por assunto e data. Há Relatório Circunstanciado 

(Anexo I) feito em 2015. Inventário sumário. Índices. Sistema 

informatizado não inclui documentação permanente.  

4 ÁREA DE ACESSO 

4.1 Horário de Funcionamento 2ª a 6ª de 9:00h às 18h e sábado de 9:00h às 13:00h 

4.2 Condições e requisitos 
Necessidade de autorização. Não há consultas aos sábados. 

Preocupação com segurança do acervo.  

4.3 Acessibilidade 
Possui rampa de acesso no andar térreo e elevador para acesso 

ao andar superior. 

5 ÁREAS DE SERVIÇOS 

5.1 Serviços de Pesquisa 
Possui local para consulta do acervo com acompanhamento de 

funcionário do cartório durante toda a pesquisa. 
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5.2 Serviços de Reprodução 
Reprodução reprográfica e digital. Sem cobranças para acervo 

cultural/permanente. 

5.3 Áreas públicas Não possui 

6 ÁREA DE CONTROLE 

6.1 Identificador da descrição Não possui 

6.2 Identificador da instituição Não possui 

6.3 Regras e/ou convenções 

utilizadas 
Não aplica a NOBRADE.  

6.4 Status 
Acervo organizado por número de prenotação. Busca Alfabética. 

Numérica. Cronológica. Assunto. Não há indexação. 

6.5 Nível de detalhamento Não há descrição detalhada. 

6.6 Datas de criação, revisão ou 

obsolescência 

Em outubro de 2015, foi feito levantamento do acervo. Há livros 

do 1º e 2º Ofício junto com Registro Civil.  

6.7 Idioma(s) e sistema(s) de 

escrita 
Português 

6.8 Fontes Entrevista oral com Tabelião e visita à instituição e ao acervo 

6.9 Notas de manutenção 
Solicitada, por escrito, autorização para aplicação de 

questionário de pesquisa.  

7 RELACIONANDO DESCRIÇÕES DE INSTITUIÇÕES COM ACERVO ARQUIVÍSTICO A 

MATERIAIS ARQUIVÍSTICOS E SEUS PRODUTORES 

7.1 Título e identificador do 

material arquivístico relacionado 

Não possui 

7.2 Descrição do relacionamento Não possui 

7.3 Datas do relacionamento 1748-2018 

7.4 Forma(s) autorizada(s) do 

nome e identificador do registro de 

autoridade relacionado 
Não possui 

Quadro 19 – ISDIAH: Tabelionato de Notas e 2º Ofício de Registros de Imóveis, Títulos e 

Documentos. Fonte: A autora (2018). 

ISDIAH – NORMA INTERNACIONAL PARA A DESCRIÇÃO DE INSTITUIÇÕES COM 

ACERVO ARQUIVÍSTICO 

ÁREA DE INFORMAÇÃO E 

ELEMENTOS DE DESCRIÇÃO 

CONVENTO DO CARMO DA BAÍA DA ILHA GRANDE DE 

ANGRA DOS REIS 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Identificador Não possui CODEARQ 

1.2 Forma(s) autorizada(s) do 

nome 

CONVENTO DO CARMO DA BAÍA DA ILHA GRANDE DE 

ANGRA DOS REIS 

1.3 Forma(s) paralela(s) do nome CONVENTO DO CARMO 

1.4 Outra(s) Forma(s) do nome N/A 

1.5 Tipo Empresa Privada Eclesiástica 

2 ÁREA DE CONTATO 

2.1 Endereço(s) 
R. Frei Inácio - Centro, Angra dos Reis – RJ 

CEP: 23900-310 

2.2 Telefone, fax, correiro 

eletrônico 
(+55 24) 3367-3412 

2.3 Responsáveis para contato Frei Fernando 

3 ÁREA DE DESCRIÇÃO 

3.1 História da instituição com 

acervo arquivístico 

Cumprindo a missão de difundir e expandir a Ordem do Carmo, 

o Frei Pedro Viana, em 1590, vindo de Santos para o Rio de 

Janeiro, desembarca na Vila dos Reis Magos da Ilha Grande  
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para verificar as chances de fundar ali um convento para acolher 

a comunidade de frades carmelitas. Em 1553, Frei Pedro Viana 

buscou o sesmeiro Miguel Aires Maldonado conseguindo a 

promessa de doação e permissão de uso de terras que só se 

efetiva em escritura no ano de 1643 (MENDES, 1980, p. 26 e 

52). Mendes (1980, p. 27-30 e 52-55) transcreve na íntegra a 

Carta de Sesmaria e Certidão de Registro Cartorial e escritura de 

doação de Maldonado que, de acordo com Capaz (2006, p. 21) 

foi um espanhol que teve intensa atividade entre 1585 até após 

1640, trabalhando em diversas frentes para suprir as demandas 

colonizadoras do governo português e assim ter prestígios. Na 

época, o povoado da Ilha Grande tinha não muito mais que uma 

humilde e pobre capela até que, em 1593, é instalada a Casa 

Missionária Carmelita no local onde, atualmente, é o centro da 

cidade de Angra dos Reis. A Ordem do Carmo angariou 

inúmeras doações, pois, Frei Pedro Viana queria elevar a Casa 

Missionária à Residência ou Hospício. Em 1614, os carmelitas 

receberam doação de terras de Manoel de Oliveira Gago, filho 

do Capitão-Mor Antônio Oliveira. Ocuparam deliberadamente, 

em 1613, as terras de Diogo Lara de Moraes e sua esposa 

Custódia Moreira que se desenrolou em processo judicial anos 

depois. Em 1617, fica pronta a construção do Convento do 

Carmo e no mesmo ano o Vigário da Paróquia de Nossa Senhora 

da Conceição da Vila dos Reis Magos da Ilha Grande (atual Vila 

Velha) é assassinado, provocando, em 1625, a transferência do 

local de sede da Vila da Ilha Grande. Em contraposição, Capaz 

(2006, p. 12) afirma que a transferência não acorreu devido ao 

assassinato do vigário e, sim, devido “à necessidade de se 

transferir o povoado, vinte anos antes, para um local mais 

amplo”. O convento situa-se à direita da Igreja do Carmo. Possui 

janelas pequenas e espaçadas no piso superior e portas e vãos 

maiores no térreo. A cimalha do convento alinha-se com a das 

igrejas, definindo uma extensa horizontal. Possui claustro com 

arcadas no térreo, enquanto o superior possui (possuía) 

avarandado em toda a sua extensão (atualmente somente a ala 

que ladeia a igreja conserva essa característica). Na época em 

que a construção foi reformada, parte da área ocupada pela 

varanda foi substituída por um novo conjunto de celas. A igreja 

possui frontão alto ladeado de curvas sobre a cimalha, por única 

e três janelas à altura do coro. A portada possui trabalho de 

cantaria em arenito. O mesmo material é usado nas cercaduras 

das janelas do coro. Possui torre sineira encimada por cúpula 

revestida de azulejos. Presume-se que os entalhamentos 

existentes na igreja sejam mais recentes, podendo ser datados do 

início do século XIX. Tombamento IPHAN: Livro Histórico: 

Inscrição: 239. Data: 28-11-1944. Nº Processo: 0344-T 

Observações: O tombamento inclui todo o seu acervo, de acordo 

com a Resolução do Conselho Consultivo da SPHAN, de 

13/08/85, referente ao Processo Administrativo nº 

13/85/SPHAN; O tombamento inclui também a área da antiga 

cerca conventual (IPHAN, 2018). 

3.2 Contexto geográfico e cultura 

O Convento do Carmo é referência arquitetônica na cidade 

Angra dos Reis e está localizado no Largo do Carmo, em frente 

ao Cais de Santa Luzia. 

3.3 Mandatos/Fontes de autoridade Sem informação 
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3.4 Estrutura Administrativa Não possui arquivo institucional.  

3.5 Políticas de gestão e de entrada 

de documentos 

Controle de entrada e saída de documentos enviados e recebidos. 

Os documentos são recebidos na secretaria da Paróquia de Nossa 

Senhora da Conceição, localizada na Igreja Matriz  

3.6 Prédio(s) Construção do período colonial, com umidade e infiltrações 

3.7 Acervo arquivístico e outro(s) 

Frei Fernando relata que o acervo do Convento do Carmo estava 

misturado com o acervo referente à Paróquia de Nossa Senhora 

da Conceição. Os arquivos foram separados. Relata que todo o 

acervo do Convento do Carmo foi transferido para a província 

de Belho Horizonte por razão das obras de restauração, em 2007. 

A motivação se deu à preocupação com a segurança do acervo, 

medo de perda por infestações. Houve perdas por inúmeros 

motivos: apropriações indevidas por conta de empréstimos de 

párocos que ou permaneceram pouco tempo na cidade ou foram 

transferidos ou faleceram. Ocorreram subtrações de páginas de 

livros. foi enviado para Belo Horizonte. A solicitação de 

consulta pode ser feita através da Paróquia. 

3.8 Instrumentos de pesquisa, guias 

e publicações 
Não há instrumento de pesquisa. 

4 ÁREA DE ACESSO 

4.1 Horário de Funcionamento 8:30 às 17:00 h 

4.2 Condições e requisitos 

Necessidade de autorização. Para a consulta ao acervo é 

necessário solicitar acesso através da paróquia ou diretamente na 

província carmelita, em Belo Horizonte/MG. 

4.3 Acessibilidade 

Não há rampas de acesso. Escadas de pedra no acesso à 

Paróquia. No Convento do Carmo há rampas de acesso na 

entrada e no interior da edificação. 

5 ÁREAS DE SERVIÇOS 

5.1 Serviços de Pesquisa Não possui 

5.2 Serviços de Reprodução Não possui 

5.3 Áreas públicas Não possui 

6 ÁREA DE CONTROLE 

6.1 Identificador da descrição Não possui 

6.2 Identificador da instituição Não possui 

6.3 Regras e/ou convenções 

utilizadas 
Sem informação 

6.4 Status Sem informação  

6.5 Nível de detalhamento Não há descrição detalhada 

6.6 Datas de criação, revisão ou 

obsolescência 
Não há referência, pois, não há descrição 

6.7 Idioma(s) e sistema(s) de 

escrita 
Português 

6.8 Fontes 

Entrevista Oral. Frei Fernando. 

IPHAN. Convento e Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Angra 

dos Reis, RJ). Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_

hist.gif&Cod=1614> Acesso em: 07 dez 2018. 

MENDES, Alípio. O Convento de Nossa Senhora do Carmo da 

Ilha Grande de Angra dos Reis (Apontamentos para a história 

dos frades carmelitas em Angra dos Reis). Gráfica Olímpica 

Editora, Rio de Janeiro. 1980. 

PINHEIRO, Francimar. Angra dos Reis: monumentos e história. 

Edição eletrônica revisada: Março, 2012. 

VASCONCELLOS, Márcia C. R. Famílias Escravas em Angra 
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dos Reis, 1801-1888. USP: São Paulo, 2006. 

6.9 Notas de manutenção 

Foi agendada entrevista com Frei Fernando através de 

solicitação na secretaria da Paróquia de Nossa Senhora da 

Conceição, na Igreja Matriz. 

7 RELACIONANDO DESCRIÇÕES DE INSTITUIÇÕES COM ACERVO ARQUIVÍSTICO A 

MATERIAIS ARQUIVÍSTICOS E SEUS PRODUTORES 

7.1 Título e identificador do 

material arquivístico relacionado 

Não possui 

7.2 Descrição do relacionamento Não possui 

7.3 Datas do relacionamento Não informado e não identificado 

7.4 Forma(s) autorizada(s) do 

nome e identificador do registro de 

autoridade relacionado 
Não possui 

Quadro 20 – ISDIAH: Convento do Carmo da Baía da Ilha Grande de Angra dos Reis. Fonte: 

A autora (2018). 

ISDIAH – NORMA INTERNACIONAL PARA A DESCRIÇÃO DE INSTITUIÇÕES COM 

ACERVO ARQUIVÍSTICO 

ÁREA DE INFORMAÇÃO E 

ELEMENTOS DE DESCRIÇÃO 

HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA 

DA IRMANDADE DE SANTA MISERICÓRDIA DE ANGRA 

DOS REIS 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Identificador Não possui CODEARQ 

1.2 Forma(s) autorizada(s) do 

nome 

HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA 

DA IRMANDADE DE SANTA MISERICÓRDIA DE ANGRA 

DOS REIS 

1.3 Forma(s) paralela(s) do nome SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE ANGRA DOS REIS 

1.4 Outra(s) Forma(s) do nome N/A 

1.5 Tipo Pessoa Jurídica de Direito Privado 

2 ÁREA DE CONTATO 

2.1 Endereço(s) 
Rua Doutor Coutinho, nº 84 – Centro, Angra dos Reis – RJ 

CEP: 23.900-620 

2.2 Telefone, fax, correiro 

eletrônico 

(+55 24) 3365-0244 e 3365-1676 

diretoria@hmcv.com.br 

(+55 24) 3365-7517 – setor administrativo 

fatsus@hmcv.com.br 

2.3 Responsáveis para contato 

Samuel Benedito de Almeida (contador) – Provedor 

Virgínia Vicente (faturista hospitalar) – responsável pela área 

administrativa e arquivo 

3 ÁREA DE DESCRIÇÃO 

3.1 História da instituição com 

acervo arquivístico 

Em 1º de junho de 1824, o cirurgião Manuel Pereira de Abreu 

Guimarães solicitou, por carta, ao Governo Imperial, autorização 

para a criação de um hospital na Vila de Angra dos Reis da Ilha 

Grande. A permissão solicitada foi recebida em 24 de julho do 

mesmo ano e, com o intuito de recolher contribuições para a 

fundação de um hospital na cidade, Guimarães lança, em 1º de 

setembro de 1824, um manifesto dirigido aos habitantes da vila. 

Após as arrecadações em prol da criação do hospital, o 

Governador Militar da vila, o Brigadeiro Manuel Joaquim 

Pereira da Silva foi designado para definir, junto com o Dr. 

Manuel Pereira de Abreu Guimarães, o terreno para a construção 
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do hospital. A escolha do terreno tornou-se um impasse que só 

seria resolvido em 2 de julho de 1836, com a fundação da 

Irmandade da Santa Misericórdia de Angra dos Reis que, sob a 

invocação e proteção de Santa Isabel, assumia o compromisso de 

tratar dos enfermos necessitados, criar e educar os expostos e as 

crianças abandonadas; socorrer donzelas órfãs desamparadas; 

socorrer e defender os direitos dos pobres encarcerados (Alípio, 

p. 26, A santa Casa de Angra). Em 10 de outubro de 1837, o 

compromisso da irmandade foi aprovado pelas autoridades 

eclesiásticas, através de Provisão do Vigário Capitular 

Monsenhor Dr. Francisco Corrêa Vidigal, confirmada pela Carta 

Régia de 4 de novembro do mesmo ano. Com o apoio do Prior 

do Convento do Carmo da Ilha Grande, Frei Francisco Bernardes 

da Virgem Maria, é cedido o aforamento das marinhas de 

propriedade do convento, na Praia do Convento, nas 

proximidades da Fortaleza. O local não era considerado muito 

adequado devido à existência de currais e de um matadouro nos 

arredores e, enquanto se construía o hospital neste terreno, a 

irmandade instalou uma enfermaria provisória, em 6 de janeiro 

de 1838, numa casa da antiga Rua das Flores, atual, Rua 

Cônegos Bittencourt. Esta enfermaria provisória funcionou até 8 

de outubro de 1838 quando os serviços passam a ser prestados no 

prédio do hospital ainda em construção, na rua Dr. Coutinho. 

Finalmente, em 6 de janeiro de 1839, é inaugurado o hospital e 

maternidade da vila de Angra dos Reis, que já começara a prestar 

serviços mesmo quando ainda em obras. A edificação possuía 

uma capela (que servia também de necrotério), a sala dos 

modormos, as enfermarias, a farmácia e a cozinha. A iluminação 

era feita com lampiões de azeite e velas, a água que abastecia o 

prédio vinha da Bica do Carmo ou da Bica do Soldado, já, os 

despejos eram feitos diretamente na praia e no córrego atrás do 

hospital. Os progressos da Santa Casa atraíram muita atenção e, 

logo, passou a receber subvenção do Tesouro Provincial, assim 

como, do Senado da Câmara da vila de Angra dos Reis. Em 2 de 

julho de 1939, é realizada a primeira eleição da Mesa 

Administrativa, após o falecimento do primeiro provedor, o Sr. 

Manuel Corrêa de Farias, em 17 de outubro de 1936 e de acordo 

com o Compromisso aprovado em 30 de outubro de 1936. O 

progresso da empreitada tinha como conseqüência o ingresso 

cada vez maior de novos filantropos angrenses, conforme aponta 

a lista de ingresso de Irmãos da Confraria, desde sua fundação 

até a restauração em 1917, analisada, transcrita e publicada por 

Alípio Mendes (p. 103 a 119), que faziam generosas doações e 

muitos deixavam em seus testamentos bens que pudessem 

colaborar com a subvenção do hospital. Os médicos ofereciam 

seus serviços e a sociedade angrense realizava eventos para 

angariar renda para a Santa Casa. Toda esta movimentação 

agitava cada vez mais as eleições para a Mesa Administrativa da 

Irmandade da Santa Misericórdia de Angra dos Reis e, conforme 

levantamento de Alípio Mendes é possível verificar a 

composição destes mesas de 1850 à 1917. A pobreza da vila de 

Angra dos Reis era visível e a instabilidade institucional do 

hospital crescia devido ao grande interesse político que ela atraía, 

principalmente, em períodos de eleições e que tinham como 

conseqüência renúncias e denúncias de diversas Mesas 
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Administrativas. Neste contexto surge como provedor o general 

Honório Lima que reuni seus parceiros políticos para promover a 

restauração da Santa Casa. Em 21 de julho de 1895, ocorrem 

novas eleições que elege como provedor, Antonio Joaquim de 

Oliveira Galindo, mas, em 1896, retorna à provedoria, Honório 

Lima. Em 1897, a irmandade compra a farmácia Peixoto & 

Jardim às expensas das vendas de apólices do Irmão professor 

José de Souza Lima. Em 1898, a subvenção do governo imperial 

é reduzida e a subvenção da Câmara de Vereadores é extinta e 

esta passa a cobrar novas taxas e tributos para licenciar o novo 

empreendimento da irmandade em prol do hospital. No mesmo 

ano, o subsídio que era dado pelo governo estadual às Casas de 

Caridade é suprimido afim de que as subvenções passem a ser de 

responsabilidade das câmaras municipais através dos impostos 

cobrados aos seus munícipes. O número de atendimentos do 

hospital aumentou ainda mais quando da construção do ramal 

Barra Mansa - Angra dos Reis, da Estrada de Ferro Oeste de 

Minas. A partir de 1916, o hospital recebe a colaboração do 

angrense Codrato de Vilhena que vivia no Rio de Janeiro. 

Garantindo sua posição de provedor durante a fase de 

restauração da Santa Casa, Honório Lima convoca algumas 

reuniões que não obtiveram quorum até que, em 23 de julho de 

1916, ocorrem novas eleições e assuma a provedoria Antônio 

José da Silva. As obras de restauração e acréscimo de 1916, no 

prédio que abrigava a Santa Casa de Misericórdia, instalou 

iluminação movida a gás de acetileno, e o hospital passou a ter 

além da capela, sala de administração, duas enfermarias, dois 

quartos particulares, farmácia, consultório, necrotério, cozinha, 

lavanderia, depósito de materiais, isolamento para enfermos com 

doenças contagiosas e, até mesmo, uma clausura para as irmãs de 

caridade. Em 17 de junho de 1917, é entregue, pelo grupo 

protetor da Santa Casa, o edifício reformado, junto com moveis e 

objetos que constavam no livro de inventário. Em 1927, chega à 

cidade o médico recém-formado Dr. Moacyr de Paula Lobo, 

afilhado de Codrato de Vilhena, para dedicar-se ao hospital que, 

anteriormente, oferecia o atendimento do Dr. Bezerra de 

Menezes. Em 1934, aconteceu uma grande epidemia de tifu, 

obrigando a instalação de várias enfermarias de emergência, em 

armazéns da cidade. O Dr. Moacyr de Paula Lobo se torna 

prefeito de Angra dos Reis e consegue recursos com o governo 

federal para a construção de um novo hospital que começa a ser 

construído em 1947, nos terrenos que a Província Carmelita e 

doa, oficialmente, nos anos de 1949 e 1952. Em 1993, acontece a 

1ª intervenção da Prefeitura Municipal na Santa Casa de 

Misericória, durante os governo Neirobis Nagae e Luiz Sérgio. A 

informante relata melhorias para o acervo da instituição. Em 

2012, acontece nova intervenção, sob o governo de Tuca Jordão, 

que desmonta o arquivo e em 2013, no governo Conceição 

Rabha, há outra na qual arquivo é reorganizado. 

3.2 Contexto geográfico e cultura 
O Hospital e Maternidade Codrato de Vilhena está localizado na 

orla da Baía da Ilha Grande. 

3.3 Mandatos/Fontes de 

autoridade 

SUBSCRITORES PARA FUNDAÇÃO DE HUM HOSPITAL 

DE PIEDADE NA VILLA DE ANGRA DOS REIS DA ILHA 

GRANDE, 1824, Seção de manuscritos da Biblioteca Nacional 

REQUERIMENTO DO CIRURGIÃO MANUEL PEREIRA DE 
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ABREU GUIMARÃES, SOLICITANDO AO IMPERADOR, 

LICENÇA PARA INSTALAÇÃO UM HOSPITAL, JUNHO DE 

1824, Seção de manuscritos da Biblioteca Nacional 

REQUERIMENTO DO CIRURGIÃO MANUEL PEREIRA DE 

ABREU GUIMARÃES, SOLICITANDO AO IMPERADOR, 

LICENÇA PARA INSTALAÇÃO UM HOSPITAL, JULHO DE 

1824, Seção de manuscritos da Biblioteca Nacional 

MANIFESTO DO CIRURGIÃO MANUEL PEREIRA DE 

ABREU GUIMARÃES, SOLICITANDO AO IMPERADOR, 

LICENÇA PARA INSTALAÇÃO UM HOSPITAL, JULHO DE 

1824, Seção de manuscritos da Biblioteca Nacional 

DELIBERAÇÃO Nº 477, DE 24 DE AGOSTO DE 1967 – 

Câmara Municipal de Angra dos Reis declara de utilidade 

pública a Irmandade da Santa Misericórdia de Angra dos Reis 

LEI Nº 6.198, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1968 – ALERJ 

declara de utilidade pública a Irmandade da Santa Misericórdia 

de Angra dos Reis 

DECRETO Nº 63.719, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1968 – 

Presidência da República do Brasil declara de utilidade pública a 

Irmandade da Santa Misericórdia de Angra dos Reis 

CERTIFICADO DE ENTIDADE DE FINS FILANTRÓPICOS, 

DE 18 DE OUTUBRO DE 1971 – Ministério da Educação e 

Cultura, através do Conselho Nacional de Serviço Social 

certifica como entidade filantrópica declara de utilidade pública a 

Irmandade da Santa Misericórdia de Angra dos Reis 

COMPROMISSO DA IRMANDADE DA SANTA 

MISERICÓRDIA DE ANGRA DOS REIS, DE 22 DE 

AGOSTO DE 1967, Livro de Pessoas Jurídicas, Cartório do 1º 

Ofício de Angra dos Reis 

3.4 Estrutura Administrativa 

Entidade Autônoma. Possui arquivo institucional. Não existe no 

organograma da instituição, está subordinado à Direção 

Administrativa e não na Direção Técnica. Não possui arquivista 

ou técnicos em arquivos. Há agentes e auxiliares administrativos 

e auxiliares de serviços gerais. O Hospital e Maternidade 

Codrato de Vilhena está diretamente subordinado à Irmandade da 

Santa Misericórdia de Angra dos Reis que é gerida por uma 

Mesa Administrativa composta pela Diretoria (Provedor, Vice-

Provedor, Secretário e Tesoureiro) e pelo Conselho Deliberativo 

de 21 membros. 

3.5 Políticas de gestão e de entrada 

de documentos 

Sistema informatizado de gestão de protocolo. Não inclui 

documentação mais antiga. O arquivo do Hospital e Maternidade 

Codrato de Vilhena recebe documentação produzidas pela 

própria instituição. Em 1990, foram eliminados documentos que 

tinham mais de 20 anos sendo preservada frente dos prontuários. 

È desconhecido o local em que estão guardados estes 

documentos. 

3.6 Prédio(s) 

O prédio próprio que abriga a instituição está em boas condições 

de manutenção, porém, há infiltrações no espaço do arquivo que 

é amplo e possui ar-condicionado. O Arquivo ocupa salão de 300 

m². 
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3.7 Acervo arquivístico e outro(s) 

Acervo em bom estado de conservação. Não há referência sobre 

a data do documento mais antigo da instituição. Armazenamento 

em estantes de aço, em pastas de papel numeradas, ocupa sala 

com cerca 150 m². O arquivo foi reorganizado no ano de 2013 

após a 2ª intervenção da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, 

em 2011. Foi transferido do andar administrativo para área 

térrea. Foram relatados desmambramento do acervo em diversas 

épocas, de modo, que os documentos mais antigos foram 

distribuídos de acordo com os setores relacionados, ficando ao 

encargo destes a conservação dos documentos. Há um depósito 

de documentos no Morro do Carmo sem organização fruto de 

desmembramento de acervo.De acordo com Alípio Mendes, em 

Notas Históricas da Santa Casa de Angra, poucos documentos 

foram guardados sobre a história do Hospital e Maternidade 

Codrato de Vilhena e da Irmandade da Santa Misericórdia de 

Angra dos Reis. Sua pesquisa necessitou de buscas por 

documentação na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, no 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, além de consulta a 

acervos particulares e entrevistas orais. O acervo do atual 

arquivo do Hospital e Maternidade Codrato de Vilhena é 

composto por documentação arquivística produzida pela a 

própria instituição, fundada em 1836. Há Livros de Atas (anos 

1931 a 1972). Livro de Termos de Visitas. Álbum de 

Fotografias. Pasta de Documentos Diversos. 

3.8 Instrumentos de pesquisa, 

guias e publicações 
Lista-índice digital que não contempla todo o acervo 

4 ÁREA DE ACESSO 

4.1 Horário de Funcionamento 2ª a 6ª de 8:00h às 17:00h 

4.2 Condições e requisitos 
Necessidade de autorização. Acervo com documentação sigilosa. 

Acervo com precário instrumento de pesquisa. 

4.3 Acessibilidade  Há rampas para o acesso ao prédio e para circulação interna 

5 ÁREAS DE SERVIÇOS 

5.1 Serviços de Pesquisa Não possui 

5.2 Serviços de Reprodução Reprográfica 

5.3 Áreas públicas Não possui 

6 ÁREA DE CONTROLE 

6.1 Identificador da descrição Não possui 

6.2 Identificador da instituição Não possui 

6.3 Regras e/ou convenções 

utilizadas 
Não aplica a NOBRADE 

6.4 Status 
Organização numérica.Documentação mais antiga 

desorganizada. 

6.5 Nível de detalhamento Não há descrição detalhada 

6.6 Datas de criação, revisão ou 

obsolescência 
Não há referênica, pois, não há descrição 

6.7 Idioma(s) e sistema(s) de 

escrita 
Português 

6.8 Fontes 

VICENTE, Virgínia. Entrevista oral e visita à instituição e ao 

arquivo. Concedida em: 12 dez 2017. 

A Santa Casa de Angra (Notas Históricas). Edição da Livraria 

São José Editora, Ltda. Rio de Janeiro. 1972. 
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6.9 Notas de manutenção 
Foi solicitada, por escrito, autorização para aplicação de 

formulário de pesquisa. 

7 RELACIONANDO DESCRIÇÕES DE INSTITUIÇÕES COM ACERVO ARQUIVÍSTICO A 

MATERIAIS ARQUIVÍSTICOS E SEUS PRODUTORES 

7.1 Título e identificador do 

material arquivístico relacionado 
Não possui 

7.2 Descrição do relacionamento Não possui 

7.3 Datas do relacionamento Não informado e não identificado – 2018 

7.4 Forma(s) autorizada(s) do 

nome e identificador do registro de 

autoridade relacionado 
Não possui 

Quadro 21 – ISDIAH: Hospital e Maternidade Codrato de Vilhena da Irmandade de Santa 

Misericórdia de Angra dos Reis. Fonte: A autora (2018). 

ISDIAH – NORMA INTERNACIONAL PARA A DESCRIÇÃO DE INSTITUIÇÕES COM 

ACERVO ARQUIVÍSTICO 

ÁREA DE INFORMAÇÃO E 

ELEMENTOS DE 

DESCRIÇÃO 

IRMANDADE DO GLORIOSO SÃO BENEDITO DA CIDADE 

DE ANGRA DOS REIS 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Identificador Não possui CODEARQ 

1.2 Forma(s) autorizada(s) do 

nome 

IRMANDADE DO GLORIOSO SÃO BENEDITO DA CIDADE 

DE ANGRA DOS REIS 

1.3 Forma(s) paralela(s) do 

nome 
IRMANDADE DE SÃO BENEDITO 

1.4 Outra(s) Forma(s) do nome N/A 

1.5 Tipo Empresa Privada 

2 ÁREA DE CONTATO 

2.1 Endereço(s) 

Rua do Comércio, s/n. Igreja de Santa Luzia (anexo), centro – 

Angra dos Reis – RJ 

CEP: 239000-000 

2.2 Telefone, fax, correiro 

eletrônico 

(+55 24) 3367-2220 

(+55 24) 99813-5255 

joao-oliveira.05@hotmail.com 

2.3 Responsáveis para contato 

Padre Luis Carlos Zotesso – Provedor e Diretor Espiritual da 

Diocese de Itaguaí 

Rosinei – Responsável pela Irmandade 

João Luiz Silva Oliveira – Professor de História e Tesoureiro da 

Irmandade 

3 ÁREA DE DESCRIÇÃO 

3.1 História da instituição com 

acervo arquivístico 

Irmandade em funcionamento na cidade de Angra dos Reis, de 

acordo com Mendes (1991) foi fundada por franciscanos no século 

XVII, porém, O documento mais antigo é o Compromisso de 1853. 

Composta por escravos, a irmandade teve importante atuação na 

libertação de escravos. A Irmandade comprava as cartas de alforria 

após sorteio entre os membros. A história da Irmandade gira em 

torno da realização da Festa em devoção à São Benedito que é 

realizada no período da Páscoa. Esta estratégia, adotada pelos 

escravos, aproveitava o deslocamento de seus senhores para o 

centro da cidade em virtude dos festejos da Semana Santa, 

garantindo a presença de um número maior de membros para 

organizar a Festa de São Benedito. É possível identificar o início 
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das comemorações através da do levantamento do mastro como 

sinal do início dos festejos. Há missas, procissões dos andores do 

Menino Jesus da Cabeleira e de Nossa Senhora do Rosário, almoço 

comunitário e banda de música com execução de marchas 

seculares. A arrecadação para a festa acontece com a exploração de 

barracas que vendem todo tipo de mercadoria. Existia o “Irmão de 

opa” que com uma caixinha de madeira e a imagem do Santo 

esmolava para a irmandade durante o ano inteiro. Pela cidade ainda 

circula um homem com as mesmas características, esmolando para 

sua sobrevivência. “A partir do ano de 1925, com a ruína da igreja 

do Convento de São Bernardino, a festa passou a ser realizada na 

Capela da Ordem Terceira de São Francisco, transferindo a 

Irmandade a sua sede para a Igreja Matriz onde foram realizados 

ininterruptamente até 1984. No ano seguinte São Benedito foi 

comemorado na Igreja do Carmo, não tendo mais a festa lugar 

fixo, sendo realizada em diversas igrejas da cidade, ultimamente 

com a missa solene sendo celebrada no Cais de Santa Luzia” 

(CARDOSO, 2014). No livreto constam referências aos jornais 

“Recreio da Tarde”, “Gazeta de Angra” que são acervos 

documentais que estão sob a custódia da Biblioteca Pública 

Municipal Professor Guilherme Briggs. 

3.2 Contexto geográfico e 

cultura 

Localizado na rua principal do centro da cidade. Irmandade tem 

sede no anexo da Igreja de Santa Luzia, datada do ano de 1632 

monumento histórico, tombado pelo IPHAN, em 1954. 

3.3 Mandatos/Fontes de 

autoridade 
Estatuto (Compromisso) de 1853. 

3.4 Estrutura Administrativa 

Não possui arquivo institucional. Há membro com formação em 

História responsável pelo acervo. Não profissionais de nível 

superior e técnico em arquivo. Atualmente, não recebe apoio de 

instituição arquivística. 

3.5 Políticas de gestão e de 

entrada de documentos 
Controle de entrada e saída de documentos enviados e recebidos. 

3.6 Prédio(s) 
Prédio histórico do período colonial. O anexo da Igreja de Santa 

Luzia apresenta umidade.  

3.7 Acervo arquivístico e 

outro(s) 

Não possui arquivo institucional. Acervo guardado em local 

impróprio e de maneira improvisada. Sem segurança ou controle 

de consulta e empréstimos. Acondicionamento precário em pastas 

suspensas, em alguns casos, acondicionamento em cartolina branca 

e papel com baixa acidez. Há grande perda de documentação sem 

referência de datas: perda total, dispersões, desmembramentos e 

páginas arrancadas de livros de registros. Em 2015, o acervo é 

enviado ao IPHAN para digitalização, retorna para a Irmandade. 

Não foi encontrado o CD com os documentos digitalizados pelo 

IPHAN (OLIVEIRA, 2017). Analisando a publicação sobre a festa 

de São Benedito, verificam-se a existência de cartazes das festas de 

1953 e 1982. Fotografias das festividades dos anos de 1927 (1 

und), 1929 (1 und), 1930 (1 und), 1959 (2 und), 1963 (1 und), 

1965 (6 und), 1968 (1 und), 1971 (1 und), 1994 (1 und), 1997 (2 

und), 2002 (11 und), 2005 (1 und). (CARDOSO, 2014). 

Mensuração: 0,40 metros lineares. 

3.8 Instrumentos de pesquisa, 

guias e publicações 
Não possui instrumentos de pesquisa. 

4 ÁREA DE ACESSO 

4.1 Horário de Funcionamento 2ª a sábado de 8:00h às 17:00h 
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4.2 Condições e requisitos Necessidade de autorização 

4.3 Acessibilidade Andar térreo com degrau. 

5 ÁREAS DE SERVIÇOS 

5.1 Serviços de Pesquisa 
É possível utilizar o espaço da sacristia para consulta ao acervo. 

Atendimento presencial para consulta ao acervo. 

5.2 Serviços de Reprodução Não possui 

5.3 Áreas públicas 

Não possui, porém, é permitido empréstimo do acervo para 

exposições, principalmente, no período anterior às festas para o 

Museu de Arte Sacra e no Convento São Bernardino de Sena, em 

Angra dos Reis. 

6 ÁREA DE CONTROLE 

6.1 Identificador da descrição Não possui 

6.2 Identificador da instituição Não possui 

6.3 Regras e/ou convenções 

utilizadas 
Não aplica a NOBRADE 

6.4 Status Documentos separados por data 

6.5 Nível de detalhamento Não há descrição detalhada 

6.6 Datas de criação, revisão ou 

obsolescência 

Em unho de 2017, o informante começou a separação dos 

documentos que estavam misturados, os separando por data 

(décadas) e assunto. 

6.7 Idioma(s) e sistema(s) de 

escrita 
Português 

6.8 Fontes 

OLIVEIRA, João Luiz Silva. Entrevista oral. Concedida em: 21 

dez. 2017.  

CARDOSO, Marcos César.  A Festa de São Benedito em Angra 

dos Reis. 2014. 

6.9 Notas de manutenção 
Solicitada, por escrito, autorização para aplicação de questionário 

de pesquisa.  

7 RELACIONANDO DESCRIÇÕES DE INSTITUIÇÕES COM ACERVO ARQUIVÍSTICO A 

MATERIAIS ARQUIVÍSTICOS E SEUS PRODUTORES 

7.1 Título e identificador do 

material arquivístico relacionado 
Não possui 

7.2 Descrição do relacionamento Não possui 

7.3 Datas do relacionamento 1853-2018 

7.4 Forma(s) autorizada(s) do 

nome e identificador do registro 

de autoridade relacionado 
Não possui 

 Quadro 22 – ISDIAH: Irmandade do Glorioso São Benedito da Cidade de Angra dos Reis. 

Fonte: A autora (2018). 

ISDIAH – NORMA INTERNACIONAL PARA A DESCRIÇÃO DE INSTITUIÇÕES COM 

ACERVO ARQUIVÍSTICO 

ÁREA DE INFORMAÇÃO E 

ELEMENTOS DE 

DESCRIÇÃO 

SOCIEDADE ANGRENSE DE PROTEÇÃO ECOLÓGICA – 

SAPÊ 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Identificador Não possui CODEARQ 

1.2 Forma(s) autorizada(s) do 

nome 

SOCIEDADE ANGRENSE DE PROTEÇÃO ECOLÓGICA – 

SAPÊ 

1.3 Forma(s) paralela(s) do 

nome 
SAPÊ 
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1.4 Outra(s) Forma(s) do nome N/A 

1.5 Tipo Associação Privada. Organização não-governamental.  

2 ÁREA DE CONTATO 

2.1 Endereço(s) 

Sede 

Rua Professor Lima, 154, Centro, Angra dos Reis, RJ 

CEP: 23900-282 

Arquivo 

Rua Jose Candido De Oliveira, 865, Morro Da Gloria, Angra Dos 

Reis, RJ  

CEP 23904-610, Brasil 

2.2 Telefone, fax, correiro 

eletrônico 
(+55 24) 3365-4547 

2.3 Responsáveis para contato 
Sylvia de Souza Chada – Presidente 

José Rafael Ribeiro – pesquisador membro 

3 ÁREA DE DESCRIÇÃO 

3.1 História da instituição com 

acervo arquivístico 

Organização não governamental, criada em 13 de junho de 1983. 

Com ativa participação em protestos contra a instalação das usinas 

nucleares em Angra dos Reis. Participação no estímulo às 

atividades culturais da cidade com foco na defesa do patrimônio 

histórico edificado com vistas ao tombamento destes imóveis. 

Lideranças e ativistas da instituição possuem destaque na região do 

sul-fluminense. Participam dos governos municipais nas gestões 

do PT, em 1990 e em 2013. Na década de 1990 promoveu 

importantes debates acerca da gravidade dos acidentes no terminal 

marítimo de petróleo (TEBIG) instalado em Angra 

pela Petrobras na década de 1970. Atuação na elaboração do Plano 

Diretor de Angra dos Reis, 1990. Participação na implementação 

de plano de evacuação em emergência para a área de abrangência 

das usinas nucleares; ampliação da discussão em torno da 

expansão do programa nuclear brasileiro; preservação do 

patrimônio histórico edificado em Angra dos Reis e Mambucaba; 

tombamento e desapropriação pelo município do sobrado que se 

tornou sede da Casa de Cultura de Angra dos Reis; várias ações de 

vulto em torno da proteção ambiental da região: acidentes com 

petroleiros, ocupação irregular do solo, incremento da atividade 

turística, ocupação do espaço urbano; fomento a valorização 

do teatro de rua e festas locais, como destaque para a Festa do 

Divino. 

3.2 Contexto geográfico e 

cultura 
 

3.3 Mandatos/Fontes de 

autoridade 
Estatuto da SAPÊ, 02 de junho de 1983. 

3.4 Estrutura Administrativa Não possui arquivo institucional 

3.5 Políticas de gestão e de 

entrada de documentos 
Controle de entrada e saída de documentos recebidos e enviados. 

3.6 Prédio(s) Sem informação 

3.7 Acervo arquivístico e 

outro(s) 

Em decorrência da dissertação de mestrado defendida por Rafael 

Ribeiro (2007) foi feito levantamento documental da trajetória da 

SAPÊ de 1981 a 2007. 

REPORTAGENS: Desapropriados reclamam dos preços que 

furnas atribui às terras – j. B., 06/10/1970. Ciclistas protestam 

contra usina nuclear - o globo, (1977). Benzi presidirá SAPÊ - 

maré, 06/05/1983. Na dúvida, abstenha-se - maré, 27/08/1981. 

Sape vai defender ecologia de angra -maré, 04 02 1983. Teatro e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mambucaba
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debate alertarão contra usina - maré, 29 de julho 1983. Hiroshima, 

alegria e festa para conter avanço nuclear - maré, 12/08/1983. Ato 

público vai parar angra hoje à tarde - maré, 11/07/86. Exercício de 

evacuação é confuso e não convence - maré, 04/07/1991. Projeto 

para a proteção do meio-ambiente angrense está pronto - maré, 

13/05/1983. Sape faz debate sobre as praias particulares - maré, 

16/03/1984. Elegeu diretoria da sape - maré, 15/03/1985. 

Greenpeace e sape: protesto conjunto contra perigo nuclear - 

tribuna, 26/04/1992. Defesa de usina gera polêmica no PT - 

tribuna de angra, 05/02/1993. Passeata lembra vítimas da energia 

nuclear - maré, 12/08/1994. Ong’s avaliam fórum global - maré, 

14/08/1992. Procuradoria questiona projeto macksoud na Gipóia - 

maré, 19/09/1997. Garotinho quer Angra 3 - esporte total, 

29/02/2000. SAPÊ lança cartilha sobre acordo nuclear - diário da 

corte, 13 a 16 de setembro de 2001. Protesto pela coleta seletiva - 

maré, 08/10/1999. Parque da Ilha Grande terá gestão modelo - 

maré, 09/02/2007. Movimento reuniu cerca de 100 pessoas - maré, 

23/04/99. Vitória: ponte c é consenso - maré, 05/08/2005. Bate-

boca e acusações - esporte total, 21/03/2000. Trilha do ouro em 

Mambucaba terá infra-estrutura para eco-turismo - maré, 

10/03/2006. O dia do meio ambiente - maré, 08/06/1984. Usina 

nuclear, do medo à rotina - maré, 20/10/1995. Dossiê João Batista 

sobre a desapropriação de Itaorna . Depoimento: Angra dos Reis, 

Itaorna 1970 nuclear! O berço mata verde com raízes . 

Depoimento: Itaorna ontem. Decretos de desapropriação de 

Itaorna. Ação judicial contra a desapropriação.  

DOCUMENTOS: Escritos da dona Alice, 1975 – 2003. Estatuto 

da SAPÊ, 02 de junho de 1983. Lista de presença da fundação da 

sape, 28 de janeiro de 1983. Declaración de Berlin, 2002. Nuclear 

eca 2002, Berlin 09 de março de 2002. Carta ao CNPE sobre angra 

3, 02 de setembro de 2002. Aviso de restrição à visitação em 

freguesia (i.g.), 15 de outubro de 2001. Certidão das ações da 

SAPE no MPE/RJ, 28 de junho de 2006. Estatuto da SAPE, 10 de 

abril de 2003. Carta APEDEMA em defesa da legislação 

ambiental em angra, (s/d).  

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (CARTAZES E PAFLETOS). 

Hiroshima nunca mais, 1983. Hiroshima nunca mais, 1994. 

Hiroshima nunca mais, 1998. Hiroshima nunca mais, 1999. 

Hiroshima nunca mais 2005. Hiroshima nunca mais, 2001. Semana 

do meio ambiente, 2003. Hiroshima nunca mais, 2003. Expedição 

“Brasil não é nuclear”, 2005. Semana do meio ambiente, 2000. 

Hiroshima nunca mais, 2006. Ato público pela continuidade e 

ampliação da coleta seletiva de lixo, 1999. Barqueata ecológica, 

2001. Cinema e bola caiçara, 2006. Caminhada pela abertura de 

praias Tanguá, 2001.  Semana do meio ambiente, 2001. Audiência 

pública do Meliá: a grande palhaçada, 2003. Semana do meio 

ambiente, 2004. Semana do meio ambiente, 2002. Projeto 

conhecer para preservar, 2005. Consulta pública, 2002.  

DOCUMENTOS CMUMA: Ata CMUMA nº 35, 07 de julho de 

1994: reaprovação da marina do pontal. Ata cMUMA nº. 69, 04 de 

julho de 1996: representantes na aprovação do hotel do tanguá. Ata 

CMUMA nº. 69, 04 de julho de 1996: aprovação do hotel do 

Tanguá.  Ata CMUMA nº. 69, 04 de julho de 1996: aprovação do 

hotel do Tanguá. Ata CMUMA nº. 159, resultado da auto-

avaliação, 05 de agosto de 2004. 
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GRAVAÇÃO DIGITAL DO SEMINÁRIO “A TRAJETÓRIA DA 

SAPE E A INFLUÊNCIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NA 

CONFORMAÇÃO DE ANGRA DOS REIS, A PARTIR DA 

DÉCADA DE 70”: Mesa 01, DVD 1. Mesa 01/02, DVD 2. Mesa 

02/03, DVD 3. 

3.8 Instrumentos de pesquisa, 

guias e publicações 
Não possui instrumento de pesquisa 

4 ÁREA DE ACESSO 

4.1 Horário de Funcionamento 2ª a 6ª de 9:00h às 17:00h 

4.2 Condições e requisitos Necessidade de autorização. 

4.3 Acessibilidade Não possui 

5 ÁREAS DE SERVIÇOS 

5.1 Serviços de Pesquisa Não possui 

5.2 Serviços de Reprodução Não possui 

5.3 Áreas públicas Não possui 

6 ÁREA DE CONTROLE 

6.1 Identificador da descrição Não possui 

6.2 Identificador da instituição Não possui 

6.3 Regras e/ou convenções 

utilizadas 
Não aplica a NOBRADE 

6.4 Status Classificação por assunto. Ordenamento Cronológico. 

6.5 Nível de detalhamento Não há descrição detalhada 

6.6 Datas de criação, revisão ou 

obsolescência 
Não há referência, pois não há descrição. 

6.7 Idioma(s) e sistema(s) de 

escrita 
Português 

6.8 Fontes 

RIBEIRO, José Rafael. MEIO AMBIENTE, 

DESENVOLVIMENTO E DEMOCRACIA: SAPE, a difícil 

trajetória do movimento ambientalista em Angra dos Reis. Niterói: 

UFF. 2007. 

6.9 Notas de manutenção 
Visitei o arquivo da SAPÊ antes da transferência do acervo para o 

bairro Morro do Carmo.  

7 RELACIONANDO DESCRIÇÕES DE INSTITUIÇÕES COM ACERVO ARQUIVÍSTICO A 

MATERIAIS ARQUIVÍSTICOS E SEUS PRODUTORES 

7.1 Título e identificador do 

material arquivístico relacionado 
Não possui 

7.2 Descrição do relacionamento Não possui 

7.3 Datas do relacionamento 1983-2018 

7.4 Forma(s) autorizada(s) do 

nome e identificador do registro 

de autoridade relacionado 
Não possui 

Quadro 23 – ISDIAH: Sociedade Angrense de Proteção Ecológica (SAPÊ). Fonte: A autora 

(2018). 

ISDIAH – NORMA INTERNACIONAL PARA A DESCRIÇÃO DE INSTITUIÇÕES COM 

ACERVO ARQUIVÍSTICO 

ÁREA DE INFORMAÇÃO E 

ELEMENTOS DE 

DESCRIÇÃO 

ATENEU ANGRENSE DE LETRAS E ARTES 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Identificador Não possui CODEARQ 
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1.2 Forma(s) autorizada(s) do 

nome 
ATENEU ANGRENSE DE LETRAS E ARTES 

1.3 Forma(s) paralela(s) do 

nome 
N/A 

1.4 Outra(s) Forma(s) do 

nome 
AALA 

1.5 Tipo Privada 

2 ÁREA DE CONTATO 

2.1 Endereço(s) 

Praça Zumbi dos Palmares, s/n, Casa Laranjeiras, centro – Angra dos 

Reis – RJ 

CEP: 23900-000 

2.2 Telefone, fax, correiro 

eletrônico 

(+55 24) 3365-4965 

Ateneuangrense@gmail.com 

2.3 Responsáveis para contato 
Mauro Nascimento – Presidente 

Marcelo Ramos – Motivador Cultural 

3 ÁREA DE DESCRIÇÃO 

3.1 História da instituição com 

acervo arquivístico 

O escritor e historiador Alípio Mendes e o jornalista e poeta Brasil 

dos Reis convocaram mais onze amigos das artes e da literatura para 

fundar o Ateneu em 1973, o qual tem como missão preservar, 

amparar e divulgar a história, as letras e as artes de Angra dos Reis. 

Desde sua fundação, tem contribuído com a valorização da cultura 

angrense e realizando, entre outras ações, exposições, cursos, 

seminários, apresentações e concursos. Outros eventos, a exemplo de 

saraus de poesia e oficinas literárias, também estão sempre em pauta. 

O AALA é uma agremiação que reúne 40 acadêmicos ocupantes das 

cadeiras cujos patronos foram angrenses de destaque no campo da 

cultura, como por exemplo Raul Pompeia. Sem fins lucrativos, conta 

com sócios de várias categorias: fundadores, efetivos, 

correspondentes, honorários e titulares. Todo o acervo documental da 

cidade de Angra dos Reis está preservado no Ateneu, que também 

dispõe de uma biblioteca aberta ao público com cerca de três mil 

livros. Muitas publicações contam a história de Angra e algumas são 

exclusivas, não sendo encontradas em nenhuma outra biblioteca. 

Compõe também o acervo uma pinacoteca com 30 obras de artistas 

angrenses. Entre os eventos anualmente realizados, além da grande 

festa de encerramento do ano cultural, destacam-se o Concurso de 

Poesia Brasil dos Reis, o Concurso de Pinturas Brasil dos Reis, o 

Concurso de Contos Alípio Mendes, o Concurso de Fotografia e a 

Semana Cultural Maestro Galloway. Anualmente o Ateneu concede 

uma comenda especial – o Colar de Cunhambebe – a duas pessoas 

não sócias que se destacaram no município, uma honraria cujo mérito 

deve estar de acordo com os princípios da entidade. 

3.2 Contexto geográfico e 

cultura 

Em 2017, a sede da instituição é transferida para a Casa Laranjeiras. 

Anteriormente, ocupava sala so prédio da secretaria de assistência 

social da Prefeitura Municpal, na Praça Guarda Marinha Greenhalg, 

s/n. Em frente à Capitania dos Portos e ao lado do Centro Cultural 

Theóphlilo Massad. 

3.3 Mandatos/Fontes de 

autoridade 
Estatuto de 1973 

3.4 Estrutura Administrativa Entidade autônoma. Possui acervo arquivístico.  

3.5 Políticas de gestão e de 

entrada de documentos 
Controle de entrada e saída de documentos recebidos e enviados. 

3.6 Prédio(s) 
Cedido pela Prefeitura Municipal. Ocupa parte de prédio histórico já 

todo reformado e adaptado para receber a sede do AALA no primeiro 
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piso do imóvel. Possuem ar-condicionado. 

3.7 Acervo arquivístico e 

outro(s) 

Acervo desde sua fundação, em 1973 até 2017. O acervo arquivístico 

é chamado de “acervo de secretaria” ou “acervo administrativo”. Há 

pastas com o cadastro de todos os associados. Há manuscritos dos 

artistas. Possuem a custódia do acervo fotográfico de Antuan Ene 

Ábado. Possuem acervo de Alípio Mendes e do maestro Gerárd 

Galloway. Livros-atas. Ofícios. Convênios. Correspondencias. 

Prestação de Contas. Livros-caixa. Registro de empregados. Palestras 

e artigos acadêmicos. Cartazes. Convites. Projetos AALA. Concurso 

de contos, poesias, trovas, fotografia e pintura. Encontro de Corais. 

Índices de agraciados com Colar de Cunhambebe. Efemérides. 

Jornais. Acervo guardado em caixas-arquivo e pastas de polionda 

com etiquetas, em armários de aço. Acervo ocupa parcialmente o 

imóvel. São 7 (sete) estantes de aço com 12  (doze) prateleiras 

ocupadas por pastas de polionda em posição vertical. 12 (doze) 

prateleiras com 6 (seis) caixas-arquivo cada. 45 caixas-arquivos 

guardadas nas prateleiras da biblioteca da instituição. Para avaliação, 

seleção e eliminação de documento há envolvimento de toda a 

diretoria.  

Mensuração: 26,30 metros lineares. 

3.8 Instrumentos de pesquisa, 

guias e publicações 
Não possui instrumentos de pesquisa.  

4 ÁREA DE ACESSO 

4.1 Horário de Funcionamento 2ª a 6ª de 8:30h às 17:00h 

4.2 Condições e requisitos Necessidade de autorização. 

4.3 Acessibilidade Imóvel térreo com pequeno degrau para acesso. 

5 ÁREAS DE SERVIÇOS 

5.1 Serviços de Pesquisa Há espaço para consulta do acervo. 

5.2 Serviços de Reprodução Não possui 

5.3 Áreas públicas Não possui 

6 ÁREA DE CONTROLE 

6.1 Identificador da descrição Não possui 

6.2 Identificador da instituição Não possui 

6.3 Regras e/ou convenções 

utilizadas 
Não aplica a NOBRADE.  

6.4 Status Identificação por Assunto e Ano. 

6.5 Nível de detalhamento Não há descrição detalhada 

6.6 Datas de criação, revisão 

ou obsolescência 
Não há referência, pois, não há descrição. 

6.7 Idioma(s) e sistema(s) de 

escrita 
Português 

6.8 Fontes 

RAMOS, Marcelo. Entrevista oral. Concedida em: 22 dez. 2018. 

Visita à instituição e ao acervo, em dezembro e março. 

AALA. < http://ateneuangrense.blogspot.com.br>. Acesso em: 03 

mar. 2018. 

6.9 Notas de manutenção 
Foi solicitada, por escrito, autorização para aplicação de formulário 

de pesquisa. 

7 RELACIONANDO DESCRIÇÕES DE INSTITUIÇÕES COM ACERVO ARQUIVÍSTICO A 

MATERIAIS ARQUIVÍSTICOS E SEUS PRODUTORES 

7.1 Título e identificador do 

material arquivístico 

relacionado 

Não possui 

7.2 Descrição do 

relacionamento 
Não possui 
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7.3 Datas do relacionamento 1973-2018 

7.4 Forma(s) autorizada(s) do 

nome e identificador do 

registro de autoridade 

relacionado 

Não possui 

Quadro 24 – ISDIAH: Ateneu Angrense de Letras e Artes. Fonte: A autora (2018). 

ISDIAH – NORMA INTERNACIONAL PARA A DESCRIÇÃO DE INSTITUIÇÕES COM 

ACERVO ARQUIVÍSTICO 

ÁREA DE INFORMAÇÃO E 

ELEMENTOS DE 

DESCRIÇÃO 

SINDICATO DOS ARRUMADORES E TRABALHADORES 

PORTUÁRIOS DE CAPATAZIA ARMAZENAMENTOS DE 

ANGRA DOS REIS 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Identificador Não possui CODEARQ 

1.2 Forma(s) autorizada(s) do 

nome 

SINDICATO DOS ARRUMADORES E TRABALHADORES 

PORTUÁRIOS DE CAPATAZIA ARMAZENAMENTOS DE 

ANGRA DOS REIS 

1.3 Forma(s) paralela(s) do 

nome 
N/A 

1.4 Outra(s) Forma(s) do 

nome 
SATPCAAR 

1.5 Tipo Empresa Privada 

2 ÁREA DE CONTATO 

2.1 Endereço(s) 
Rua do Comércio, 84, centro – Angra dos Reis – RJ 

CEP: 239000-560 

2.2 Telefone, fax, correiro 

eletrônico 

(+55 24) 3365-0166 

arrumadorangra@veloxmail.com.br 

sindicato@arrumadoresangra.com.br 

2.3 Responsáveis para contato 

Gerson Fagundes – Presidente 

Marco Antônio Carvalho de Santana - Tesoureiro 

Carlos Alberto Teixeira – Diretor-Secretário  

Mario Luis Ramos – Diretor Social 

3 ÁREA DE DESCRIÇÃO 

3.1 História da instituição 

com acervo arquivístico 

O Sindicato dos Arrumadores e trabalhadores portuários, em 

capatazia nos portos de Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, e 

Itaguaí, com sede e foro inclusive de eleição na cidade de Angra dos 

Reis, é uma Associação civil na forma do código civil constituído 

para fins de defesa e representação legal da categoria profissional dos 

Arrumadores e Trabalhadores Portuários das atividades de capatazia, 

incluindo os serviços de apoio as atividades de On-Shore e Off-

Shore, nas modalidades de contratação desses obreiros como 

trabalhadores avulsos, com vinculo empregatício ou outras, nas 

condições de ativos ou inativos, nos portos organizados e suas áreas, 

nas instalações portuárias e áreas conexas, trapiches, entrepostos, 

plataforma e pátios, tanto de uso público como privado, assim como 

no comércio e nos municípios de sua base territorial. (SATPCAAR) 

Fundado, em 1932, para suprir as demandas dos trabalhadores do 

porto do centro de Angra dos Reis. Grande importância econômica e 

forte atuação política. Em 1947, Benedito Pereira Rocha, um dos 

fundadores do sindicato, se elegeu vereador e foi presidente da 

Câmara em 1949 e em 1950. Nascido em 1895, era anticomunista e 

chegou a ser preso como integralista. Falece em 1979 (CMAR, 2002, 
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p. 13-16). Em sua história mais contemporânea, de acordo com o 

informante, o SATTAAR teve participação decisiva na garantia de 

direitos trabalhista dos portuários. Não existia carteira assinada, se 

emprevagava no local e se pagava a diária. A produção era a diária. 

Hoje, há mais estabilidade, há um órgão gestor de mão-de-obra para 

regular a frequência do funcionário, garantia de alimentação, etc. 

Foram muitas paradas para a garantia de direitos. Atualmente, as 

principais empregadoras são as empresas TECNIP (França) e FNC 

(EUA). Cerca de 100 associados. 80% participam das assembléias. 

Índice de acidente zero. Sindicato realiza trabalho de assistência 

social ao trabalhar associado e à família.  

3.2 Contexto geográfico e 

cultura 

Atuante na região portuária do centro de Angra dos Reis desde o 

período do café quando da existência do Syndicato dos 

Trabalhadores do Porto Armazém Trapiche e Café de Angra dos 

Reis. 

3.3 Mandatos/Fontes de 

autoridade 

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CONFERENTES E 

CONSERTADORES DE CARGA E DESCAGA, VIGIAS 

PORTUÁRIOS, TRABALHADORES DE BLOCO, 

ARRUMADORES E AMARRADORES DE NAVIOS, NAS 

ATIVIDADES PORTUÁRIAS – FENCCOVIB foi constituída ainda 

com base nos mandamentos constantes da Consolidação das Leis do 

Trabalho aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 01/05/43, 

possuindo Carta de Reconhecimento expedida em 27/09/1988 pelo 

Ministro de Estado do Trabalho. 

BRASIL. Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013. Regula a exploração 

pela União, direta ou indiretamente, dos portos e instalações 

portuárias e as atividades desempenhadas pelos operadores 

portuários. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2013/lei/l12815.htm> Acesso em: 7 mar. 2018. 

BRASIL. Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998. Dispõe sobre 

normas e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, institui 

multas pela inobservância de seus preceitos, e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9719.htm 

Acesso em: 07 mar. 2018. 

3.4 Estrutura Administrativa 

Vinculado à FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CONFERENTES E 

CONSERTADORES DE CARGA E DESCAGA, VIGIAS 

PORTUÁRIOS, TRABALHADORES DE BLOCO, 

ARRUMADORES E AMARRADORES DE NAVIOS, NAS 

ATIVIDADES PORTUÁRIAS – FENCCOVIB.  

Não possui arquivo. Documentos guardados em armário de sala 

administrativa. Não há profissionais de arquivo na instituição. 

3.5 Políticas de gestão e de 

entrada de documentos 
Controle de documentos recebidos e enviados por assunto e data. 

3.6 Prédio(s) 

Sala própria em prédio comercial na principal rua do centro da 

cidade. Sala ampla e em ótimo estado de conservação. Sindicato, 

também, possui sede campestre no bairro Banqueta. 

3.7 Acervo arquivístico e 

outro(s) 

Acervo do período de 1932 a 2016. Acervo do ano de 1932 em 

péssimo estado de conservação: Livro de Matrícula dos Associados 

(1932) e Livro de Registro de Associados (1932-1937). Atas de 

Assembléia de 1995 a 1961. Editais de publicação (1965-1967). 

Publicações em jornais (1980). Ofícios de 1971. 162 fotografias 

P&B. Acervo guardado, no interior e em cima, de armário de madeira 

com porta de vidro. 134 fotografias em pastas catálogo com folhas 

plásticas. 28 fotografias soltas dentro da mesma pasta. Atas e ofícios 
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em pastas catálogo com folhas plásticas. Demais documentos não 

possuem nenhum tipo de acondicionamento. 

3.8 Instrumentos de pesquisa, 

guias e publicações 
Não possui instrumentos de pesquisa. 

4 ÁREA DE ACESSO 

4.1 Horário de Funcionamento 2ª a 6ª de 8:30h às 17:00h 

4.2 Condições e requisitos Necessidade de autorização 

4.3 Acessibilidade Escada para acesso à sala. 

5 ÁREAS DE SERVIÇOS 

5.1 Serviços de Pesquisa Há espaço para consulta do acervo. 

5.2 Serviços de Reprodução Não possui 

5.3 Áreas públicas Possui salão amplo de reuniões e recepção. 

6 ÁREA DE CONTROLE 

6.1 Identificador da descrição Não possui 

6.2 Identificador da instituição Não possui 

6.3 Regras e/ou convenções 

utilizadas 
Não aplica a NOBRADE. 

6.4 Status Sem organização, sem identificação. 

6.5 Nível de detalhamento Não há descrição detalhada 

6.6 Datas de criação, revisão 

ou obsolescência 
Não há referência, pois, não há descrição 

6.7 Idioma(s) e sistema(s) de 

escrita 
Português 

6.8 Fontes 

TEIXEIRA, Carlos Alberto. Entrevista oral e visita à instituição e ao 

acervo. Concedida em: 06/ mar. 2018. 

SATPCAAR. Disponível em: < http://arrumadoresangra.com.br> 

Acesso em: 07 mar. 2018. 

FENCCOVIB. <http://www.fenccovib.org.br> Disponível em: 

<http://arrumadoresangra.com.br> Acesso em: 07 mar. 2018. 

6.9 Notas de manutenção 
Foi solicitada, por escrito, autorização para aplicação de formulário 

de pesquisa. 

7 RELACIONANDO DESCRIÇÕES DE INSTITUIÇÕES COM ACERVO ARQUIVÍSTICO A 

MATERIAIS ARQUIVÍSTICOS E SEUS PRODUTORES 

7.1 Título e identificador do 

material arquivístico 

relacionado 

Não possui 

7.2 Descrição do 

relacionamento 
Não possui 

7.3 Datas do relacionamento 1932-2018 

7.4 Forma(s) autorizada(s) do 

nome e identificador do 

registro de autoridade 

relacionado 

Não possui 

Quadro 25 – ISDIAH: Sindicato dos Arrumadores e Trabalhadores Portuários de Capatazia 

Armazenamentos de Angra dos Reis. Fonte: A autora (2018). 

ISDIAH – NORMA INTERNACIONAL PARA A DESCRIÇÃO DE INSTITUIÇÕES COM 

ACERVO ARQUIVÍSTICO 

ÁREA DE INFORMAÇÃO E 

ELEMENTOS DE DESCRIÇÃO 
SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE ANGRA DOS REIS 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 
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1.1 Identificador Não possui CODEARQ 

1.2 Forma(s) autorizada(s) do 

nome 
SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE ANGRA DOS REIS 

1.3 Forma(s) paralela(s) do nome SINDIMETAL ANGRA 

1.4 Outra(s) Forma(s) do nome N/A 

1.5 Tipo Associação privada. 

2 ÁREA DE CONTATO 

2.1 Endereço(s) 
R. Itassuce, 164, Verolme, Angra dos Reis, RJ. 

CEP: 23914-420 

2.2 Telefone, fax, correiro 

eletrônico 
(+55 24) 3366-7062 

2.3 Responsáveis para contato Cristiane (+55 24 98854-1272) 

3 ÁREA DE DESCRIÇÃO 

3.1 História da instituição com 

acervo arquivístico 

Formado por trabalhadores da indústria naval do Estaleiro 

Verolme, com participação da Ação Católica Operária (ACO) e 

Comunidades Eclesiais de Base (CEB). Forte participação 

política nos anos de 1980 e 1990. Em 1985, aconteceu o episódio 

da “Grande Greve” do Estaleiro Verolme que durou 45 dias com 

os trabalhadores de braços cruzados e uma mobilização em todo 

o território municipal. A ACO criou comitê de apoio aos 

grevistas e seus familiares. Houve adesão de todos os partidos 

existentes na cidade à exceção do Partido Democrático Social 

(PDS). Os informes sobre a greve eram transmitidos no rádio e 

era acompanhado por toda a população. Participaram da greve 

cerca de 6 mil funcionários. Influente participação na fundação 

do Partido dos Trabalhadores (PT), em Angra dos Reis. Em 

1992, elege, para prefeito municipal, o metalúrgico Luiz Sérgio 

(PT), hoje, deputado Federal. (VIEIRA, 2016). Atualmente, o 

sindicato continua com atuação importante na política da cidade. 

3.2 Contexto geográfico e cultura 
Localizado em frente ao Terminal Rodoviário de Jacuaganga e 

centro comercial no entorno. 

3.3 Mandatos/Fontes de autoridade Sem informações 

3.4 Estrutura Administrativa 
Não possui arquivo institucional. Não possui profissionais de 

nível superior e técnico em arquivo. 

3.5 Políticas de gestão e de entrada 

de documentos 
Controle de entrada e saída de documentos recebidos e enviados. 

3.6 Prédio(s) Estado de conservação razoável. 

3.7 Acervo arquivístico e outro(s) 
Acervo armazenado em caixas-arquivo identificadas com 

assunto e ano na sede do sindicato.  

3.8 Instrumentos de pesquisa, 

guias e publicações 
Não possui 

4 ÁREA DE ACESSO 

4.1 Horário de Funcionamento 2ª a 6ª de 8:30h às 17:00h 

4.2 Condições e requisitos Necessidade de autorização 

4.3 Acessibilidade Escada para acesso ao sindicato 

5 ÁREAS DE SERVIÇOS 

5.1 Serviços de Pesquisa Não possui 

5.2 Serviços de Reprodução Não possui 

5.3 Áreas públicas Não possui 

6 ÁREA DE CONTROLE 

6.1 Identificador da descrição Não possui 

6.2 Identificador da instituição Não possui 

6.3 Regras e/ou convenções 

utilizadas 
Não aplica a NOBRADE 
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6.4 Status Acervo identificado. Sem organização. 

6.5 Nível de detalhamento Não há descrição detalhada 

6.6 Datas de criação, revisão ou 

obsolescência 
Não há referência, pois, não há descrição. 

6.7 Idioma(s) e sistema(s) de 

escrita 
Português 

6.8 Fontes 
VIEIRA, Júlio César. A história do Partido dos Trabalhadores 

em Angra dos Reis. 2016. 74 f. 

6.9 Notas de manutenção 
Solicitada, por escrito, autorização para aplicação de 

questionário de pesquisa.  

7 RELACIONANDO DESCRIÇÕES DE INSTITUIÇÕES COM ACERVO ARQUIVÍSTICO A 

MATERIAIS ARQUIVÍSTICOS E SEUS PRODUTORES 

7.1 Título e identificador do 

material arquivístico relacionado 
Não possui 

7.2 Descrição do relacionamento Não possui 

7.3 Datas do relacionamento 1985-2018 

7.4 Forma(s) autorizada(s) do 

nome e identificador do registro de 

autoridade relacionado 
Não possui 

Quadro 26 – ISDIAH: Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis. Fonte: A autora (2018). 

ISDIAH – NORMA INTERNACIONAL PARA A DESCRIÇÃO DE INSTITUIÇÕES COM 

ACERVO ARQUIVÍSTICO 

ÁREA DE INFORMAÇÃO E 

ELEMENTOS DE DESCRIÇÃO 

OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E 

INTERDIÇÕES E TUTELAS – 1º DISTRITO 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Identificador Não possui CODEARQ 

1.2 Forma(s) autorizada(s) do 

nome 

OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E 

INTERDIÇÕES E TUTELAS – 1º DISTRITO 

1.3 Forma(s) paralela(s) do nome RCPN 1º Distrito de Angra dos Reis 

1.4 Outra(s) Forma(s) do nome N/A 

1.5 Tipo Empresa Privada 

2 ÁREA DE CONTATO 

2.1 Endereço(s) 
Rua da Conceição, 231 - Centro, Angra dos Reis – RJ. 

CEP: 23900-437 

2.2 Telefone, fax, correiro 

eletrônico 

(+55 24) 3365-4979 

rcpn1angra@hotmail.com 

titular@rcpn1angra.com.br 

2.3 Responsáveis para contato 
Oficial: Raquel Vieira Abrão Rezende 

Substituto(a) do Oficial: Fabíola Ignez De Castro Eugenio 

3 ÁREA DE DESCRIÇÃO 

3.1 História da instituição com 

acervo arquivístico 

Oferece serviços de Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN): 

Habilitação de casamento. Editais de proclama. Processos 

administrativos. Certidões: nascimento, casamento, óbito.  

Oferece serviços de Registro de Interdições e Tutela (RIT): 

Certidão de Interdição e Tutela (CIT) 

3.2 Contexto geográfico e cultura 
Localizado em rua do centro da cidade, próximo à Igreja Matriz 

e à Casa de Cultura. 

3.3 Mandatos/Fontes de autoridade Sem informação 

3.4 Estrutura Administrativa 
Não possui arquivo institucional. Não há profissionais de nível 

superior e técnico na área de arquivos. 

3.5 Políticas de gestão e de entrada Controle de entrada e saída de documentos. Gestão de protocolo 
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de documentos informatizada e por número de prenotação. Cumpre Tabela de 

Temporalidade da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ). 

3.6 Prédio(s) 

Sala comercial alugada em bom estado de conservação. 

Anteriormente, o cartório ficava localizado na Rua Professor 

Lima, 157, Centro, Angra dos Reis, RJ. 

3.7 Acervo arquivístico e outro(s) Documentação arquivística a partir de 1893.  

3.8 Instrumentos de pesquisa, 

guias e publicações 
Não possui instrumento de pesquisa. 

4 ÁREA DE ACESSO 

4.1 Horário de Funcionamento 
9h às 18h de segunda a sexta. 

9h às 12h aos sábados, domingos e feriados. 

4.2 Condições e requisitos Necessidade de autorização 

4.3 Acessibilidade Elevador de acesso ao 1º andar 

5 ÁREAS DE SERVIÇOS 

5.1 Serviços de Pesquisa Não possui 

5.2 Serviços de Reprodução Possui tabela de emolumentos. 

5.3 Áreas públicas Possui área de espera para atendimento no setor de protocolo. 

6 ÁREA DE CONTROLE 

6.1 Identificador da descrição Não possui 

6.2 Identificador da instituição Não possui 

6.3 Regras e/ou convenções 

utilizadas 
Não aplica a NOBRADE 

6.4 Status  

6.5 Nível de detalhamento Não há descrição detalhada 

6.6 Datas de criação, revisão ou 

obsolescência 
Não referência, pois, não há descrição. 

6.7 Idioma(s) e sistema(s) de 

escrita 
Português 

6.8 Fontes 

REZENDE, Raquel Vieira Abrão. Entrevista oral e visita à 

instituição. Concedida em: 04 dez 2017. 

RCPN. Disponível em: <https://www.rcpn1angra.com.br> 

Acesso em: 5 dez 2017.  

6.9 Notas de manutenção 

Durante a visita presencial, a tabeliã informou que em breve 

aconteceria eliminação de documentos. Pediu para ler o 

questionário e que se reportaria ao corregedor para responder o 

formulário de pesquisa. Pediu envio do formulário por e-mail 

que foi enviado, porém, não foi respondido virtualmente. 

7 RELACIONANDO DESCRIÇÕES DE INSTITUIÇÕES COM ACERVO ARQUIVÍSTICO A 

MATERIAIS ARQUIVÍSTICOS E SEUS PRODUTORES 

7.1 Título e identificador do 

material arquivístico relacionado 
Não possui 

7.2 Descrição do relacionamento Não possui 

7.3 Datas do relacionamento 1893-2018 

7.4 Forma(s) autorizada(s) do 

nome e identificador do registro de 

autoridade relacionado 
Não possui 

Quadro 27 – ISDIAH: Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas – 

1º Distrito. Fonte: A autora (2018). 

 Os parâmetros que balizaram a análise de resultados sobre as entidades custodiadoras 

de acervo documental obtidos pelo Guia do APERJ (1997) foram, mensuração e 
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quantificação, estado de conservação, estágio de organização, condições de acesso, assuntos e 

instrumentos de pesquisa. Todos os parâmetros de acordo com as áreas de descrição do 

padrão normativo estabelecido na época. A ISDIAH (2008) os leva em consideração, porém, 

inclui áreas de descrição importantes como a história, não só dos municípios, mas, também, a 

história de cada instituição. Solicita informações sobre a estrutura administrativa do arquivo e 

sobre as condições físicas de salvaguarda de acervos e de acessibilidade do prédio. Além 

disso, a norma demanda informações sobre os tipos de serviços que a instituição é capaz de 

oferecer e pergunta sobre quais tipos de controle possuem sobre a descrição da própria 

instituição e de seus acervos arquivísticos.  

 Para atualizar as informações, introduzir outras e ampliar o número de instituições 

informantes a aplicação da ISDIAH foi importante, porém, também importante para discutir 

avanços e retrocessos dos arquivos, no período de 1997 a 2018, ou seja, de quando foi 

elaborado o Guia do APERJ para quando da realização desta pesquisa.  

 Frente aos dados de 1997, o número de instituições informantes dobrou. Foram 

identificadas 12 instituições com acervo arquivístico com relevante participação na 

construção da memória da cidade. Esta representatividade corresponde a 1 (um) informante 

do poder Executivo, 1 do poder Legislativo, 2 (dois) de entidades eclesiásticas, 3 (três) de 

órgãos do poder judiciário, 2 de (dois) entidades de classes e 3 (três) de instituições privadas. 

Vale registrar que as visitas às instituições para aplicação de formulário de pesquisa foram 

realizadas no período de dezembro de 2017 à março de 2018 e as dificuldades de acesso se 

deveram menos ao período do ano do que às reais restrições de acesso. 

 A necessidade de autorização para acessar os acervos foi um fato que não se alterou 

desde 1997. Para a aplicação do formulário foram protocolados, em todas as instituições, 

ofícios acompanhados de documento de identificação (RG) e declaração do programa de pós-

graduação vinculado à pesquisa (PPGMA/FCRB). Destaco, porém, que, na Prefeitura 

Municipal de Angra dos Reis, o acesso ao denominado arquivo morto foi negado, o que 

demonstra um retrocesso já que, em 1997, o acesso foi possível e o arquivo identificado pelo 

APERJ. Na ocasião da entrevista com o gestor de infra-estrutura, da secretaria de 

administração, o argumento da negativa era que o espaço ocupado pelo arquivo era insalubre, 

que estava muito sujo e que os arquivos estavam desorganizados. Sendo assim, considerou ser 

uma exposição muito grande abrir as portas do arquivo para uma pesquisa que poderia chegar 

a ser objeto de denúncia ao Ministério Público. Posteriormente, o acesso ao arquivo aconteceu 

através do convite de uma empresa que estava com livre entrada no prédio e que necessitava 
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de ajuda para mensurar o acervo lá existente, pois, a secretaria de administração, deseja 

realizar a organização e digitalização dos arquivos da prefeitura. 

 Se considerarmos o estado de conservação quando do Guia do APERJ, Angra dos Reis 

tinha 4 (quatro) instituições com acervos em condições razoáveis (Câmara, Cartórios e 

Convento do Carmo) e 2 (duas) instituições em boas condições de conservação (Prefeitura 

Municipal e Santa Casa).  As visitas e as revisitas realizadas aos arquivos destas mesmas 

instituições, assim como, aos arquivos das novas instituições informantes permitiram observar 

que em alguns casos os acervos apresentam estados de conservação diferenciados, da péssima 

às boas condições, a exemplo do Tabelionato de Notas e 2º Ofício de Registros de Imóveis, 

Títulos e Documentos (quadro 18). Além disso, ficou evidente o avanço da deterioração dos 

arquivos ocorrida nesses últimos vinte anos, causadas por condições inadequadas de guarda, 

transferência de endereço, empréstimos e transportes mal feitos. O acervo da Câmara 

Municipal apresenta parte do acervo organizado e outra parte em péssimo estado de 

conservação e com acesso impossibilitado por estar armazenado num depósito que fica no 

prédio no qual a nova sede será instalada e está em obras.  

 Já o acervo do Convento do Carmo por estar, de acordo com o informante, em 

péssimo estado de conservação foi enviado para a Província Carmelita de Belo Horizonte e 

foram relatados empréstimos de arquivos para fins de estudos e exposições que não 

retornaram à instituição. O acervo da Prefeitura Municipal possui estado de conservação que 

vai de péssimo a bom, e os arquivos estão armazenado em sua totalidade em caixas-arquivo 

num ambiente inadequado para a guarda. Além dos danos que o prédio apresenta, a sujeira e a 

desorganização são visíveis. Segundo o funcionário do arquivo, em muitas caixas existem 

documentos que ao menor gesto se deteriora perdendo toda a informação nele contida. 

Relatou, também, a dificuldade em localizar documentos quando solicitados, uma vez que não 

há nenhum instrumento de pesquisa, orientando-se pelas etiquetas fixadas nas caixas.  Já o 

acervo corrente da Santa Canta segue em bom estado de conservação, porém, foi relatado que 

há parte do acervo guardado em outros espaços sem acesso dentro da instituição de modo que 

não pôde ser verificado o estado de conservação destes documentos.  

 Dentre as novas instituições informantes, o acervo da Irmandade de São Benedito está 

em péssimo estado de conservação, no entanto, o IPHAN recentemente digitalizou a 

documentação que foi identificada nesta pesquisa e alguns documentos digitalizados foram 

utilizados na publicação sobre a Festa de São Benedito em Angra dos Reis (CARDOSO, 

2014). O Cartório do 1º RCPN apresenta condições razoáveis e boas de conservação de seus 

documentos, tal como os cartórios do 1º e 2º Ofício. Os acervos da SAPÊ, do Sindicato dos 
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Arrumadores, do Sindicato dos Metalúrgicos e do Ateneu Angrense de Letras e Artes estão 

em bom estado de conservação.  

 No que tange à organização dos acervos e à existência de instrumentos de pesquisa 

para a consulta e acesso aos documentos de arquivos, o acervo da SAPÊ é o que possui a 

maior organização e mais completa descrição devido ao fato deste acervo documental ter sido 

objeto de pesquisa de mestrado em geografia. Entretanto, hoje, o acervo da SAPÊ está 

guardado numa sala improvisada e adaptada no bairro Morro da Glória onde a dificuldade de 

acesso se impõe em decorrência da violência no local. Os cartórios possuem uma organização 

satisfatória e seus arquivos podem ser encontrados através de sistema informatizado com o 

número de prenotação dos processos, porém, não disponibilizam instrumentos de pesquisa 

para os usuários da instituição. O tabelião do 2º Cartório disponibilizou um relatório 

circunstanciado constando a listagem de todo o acervo que foi transferido de endereço e 

responsável, em 2005. Nesta listagem, há referência ao assunto e ao estado de conservação de 

cada item arrolado. 

 Os arquivos dos sindicatos encontram-se em bom estado de conservação apesar de 

possuírem documentos já fragilizados e precisando de urgente tratamento. Chamo a atenção 

para o acervo do Sindicato dos Arrumadores de Angra dos Reis, tendo em vista que 

preservaram o livro de registro dos trabalhadores que ingressaram na instituição em 1932, 

quando da retomada das atividades portuárias na cidade. Possuem acervo fotográfico (P&B) e 

atas da década de 1960 preservados. Em seu histórico é visível a atuação política e influência 

em processos decisórios no município e a articulação com movimentos sociais regionais e 

nacionais. O acervo arquivístico do Ateneu Angrense de Letras e Artes está muito bem 

conservado e organizado em pastas e caixas de polionda com etiquetas com datas e nomes de 

artistas e colaboradores associados. No entanto, em nenhuma das instituições citadas, foram 

encontrados instrumentos de pesquisa para consulta ao acervo. O acervo da Irmandade de São 

Benedito, além de estar guardado em local inadequado e improvisado (dentro de gavetas e 

armários) e em ambiente com grande umidade e ação de fungos e pragas, está embrulhado 

com cartolina branca ou em pastas suspensas indicando datas. 

 No quesito mensuração e quantificação, a maioria dos relatos e visitas técnicas 

comprovaram que em relação ao ano de 1997, os arquivos das instituições tiveram um grande 

crescimento no acúmulo da documentação. E, somente o 1º Cartório, o 1º RCPN e a Santa 

Casa relataram ações para a eliminação de documentos. A Prefeitura e a Câmara Municipal 

são os órgãos que apresentam a maior massa documental acumulada e desorganizada. Na 

visita ao arquivo da PMAR foram identificados 2.143, 97 metros lineares de documentação. O 
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acervo da CMAR ocupa três salas pequenas com cerca de 10 m² e parte do acervo está 

inacessível por estar em local inadequado. Em relação aos microfilmes localizados em 1997, 

no relato da arquivista da instituição parecem ter se perdido não podendo ser afirmado. Os 

acervos permanentes dos sindicatos são pequenos, assim como, o da Irmandade de São 

Benedito. No Ateneu Angrense de Letras e Artes foram identificados 26,30 metros lineares de 

documentação arquivíticas que incluem manuscritos de artistas associados, cartazes e 

prestações de contas.  A experiência mais rica de mensuração dos acervos aconteceu no 2º 

Cartório de Ofícios e Notas, onde foram encontrados 99,57 metros lineares de documentação 

arquivística. Considerando as orientações do Arquivo Nacional (2012), foram aplicadas todas 

as fórmulas previstas para quantificar documentos textuais, pois, existiam documentos em 

posição vertical e horizontal, acondicionados em caixas ou empilhados nas estantes, 

arquivados em arquivos ou fichários de aço e para documentação amontoada fora de estantes. 

Nestas visitas, além da receptividade do Tabelião, contaram com o acompanhamento de uma 

funcionária durante todos os procedimentos de pesquisa. 

 Das instituições identificadas nenhuma delas utiliza normas de descrição arquivísticas 

e todos os informantes declaram a necessidade da cidade possuir um órgão centralizador da 

documentação permanente, ou seja, do patrimônio documental arquivístico do município de 

Angra dos Reis. Muitos foram os danos que os conjuntos documentais sofreram ao longo dos 

anos com transferências de espaços de guarda e até mesmo por conta da ignorância sobre 

como garantir a organicidade e a autenticidade dos documentos de arquivo. 

 Poucas são as instituições que possuem espaço para a consulta dos documentos de 

arquivo e mesmo os órgãos do poder judiciário que são os que possuem o maior controle 

sobre seus acervos, não estão preparados para o atendimento à pesquisa. O 2ª Cartório de 

Ofício e Notas possui uma mesa e cadeira dentro do local de guarda do acervo para a pesquisa 

dos documentos, assim como, o Ateneu Angrense de Letras e Artes e a Irmandade de São 

Benedito que disponibilizam seu próprio espaço administrativo para as consultas. Serviços de 

reprodução do acervo são possíveis nos cartórios, na Câmara Municipal e na Santa Casa de 

Angra dos Reis, nas demais instituições a reprodução do acervo deve passar por avaliação dos 

gestores. 

 Os assuntos contidos nestes acervos são importantes para estudos em diversas áreas da 

conhecimento, pois, estamos tratando de acervos arquivísticos produzidos por instituições de 

um dos municípios mais antigos e influentes do Estado do Rio de Janeiro, com instituições 

ativas que datam do século XVII e que, hoje, têm na resistência de seus documentos a 

sobrevivência de memórias que marcam a história do desenvolvimento político e social desta 
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cidade. Há um quadro de perda de acervo ao longo dos anos e todos os informantes relataram 

casos diversos de perda de integridade dos acervos custodiados pelas instituições. 
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Conclusões 

 Ao reconhecermos os avanços, as estagnações e até mesmo retrocessos no que diz 

respeito à preservação e conservação do patrimônio documental arquivístico que Angra dos 

Reis é preciso consolidar um plano que promova o imediato levantamento e mapeamento do 

acervo municipal, assim como, sua catalogação, higienização e acondicionamento e, em 

seguida, a digitalização e virtualização destes bens culturais, de valor histórico, para consulta 

on-line. A inserção do município de Angra dos Reis no mundo dos arquivos significa, logo, ir 

além do fortalecimento da Rede Nacional de Arquivos, posto que garante aos cidadãos 

angrenses o direito à memória e a valorização da cultura local. De acordo com Rodrigues 

(2002), 

a idéia de arquivos municipais que abordamos encontra respaldo na 

concepção que deixa de valorizar o documento isoladamente, seja no interior 

de um fundo o de vários fundos arquivísticos produzidos por muitas 

instituições que participam da vida de uma comunidade. Estes documentos 

formam o patrimônio arquivístico municipal e estão inseridos no contexto 

mais amplo do patrimônio documental da nação. Sua concentração num 

espaço único é fundamental para ampliar o uso do documento em função de 

uma visão globalizante (RODRIGUES, 2002, p. 8). 

 O diagnóstico do patrimônio documental arquivístico das instituições da cidade de 

Angra dos Reis é preocupante e exige que sejam tomadas decisões para a criação de um 

arquivo público municipal, como órgão centralizador da gestão municipal de documentos. 

Além disso, é preciso estabelecer métodos que garantam a eficiência dos serviços e ao acesso 

à informação pelos cidadãos, pois,  

os arquivos municipais contêm aspectos relevantes da história da 

comunidade no contexto nacional, no cenário das transformações históricas 

do mercado de trabalho, da economia e das lutas sociais pela democracia e 

pelos direitos à plena cidadania que marcaram a vida brasileira 

(RODRIGUES, 2002, p. 20). 

  A demanda pela informação arquivística representa a disputa do campo das narrativas, 

afirmação do direito à memória e a consolidação do direito à cidadania e à democracia. Sendo 

assim, a boa política para este tipo de patrimônio documental deve focar na valorização da 

gestão de documentos porque define critérios para a configuração dos conjuntos documentais 

que precisam ser preservados permanentemente no arquivo, um lugar de memória. A 

construção da imagem de uma cidade diz respeito às suas lembranças e aos seus 

esquecimentos e, por este motivo, para que os rumos deste sociedade alcance qualidade será 

necessário compreender, cada vez mais, as relações e diálogos entre a cultura e os arquivos. 
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Glossário  

 

Acervo: Totalidade de documentos de uma entidade custodiadora (ISDIAH, 2008).  

Arquivo: Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva 

pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente 

da natureza dos suportes (ISDIAH, 2008).  

Código de referência: Código elaborado de acordo com a Norma Geral Internacional de 

Descrição Arquivística – ISAD(G) destinado a identificar qualquer unidade de descrição 

(ISDIAH, 2008).  

data-limite: Elemento de identificação cronológica, em que são indicadas as datas do início e 

do término do período abrangido por uma unidade de descrição (APERJ, 1997).  

Elemento de descrição: Cada uma das categorias de informação que compõem a descrição 

normalizada de documentos (ISDIAH, 2008).  

Elemento de informação: Categoria de informação que podem ter um ou mais elementos de 

descrição (ISDIAH, 2008).  

Entidade custodiadora: Entidade responsável pela custódia e acesso a um acervo (APERJ, 

1997).  

Instituição com acervo arquivístico (institution with archival holdings): Organização que 

guarda e preserva material arquivístico e o torna acessível ao público (ISDIAH, 2008).  

Unidade de descrição: Documento ou conjunto de documentos, sob qualquer forma física, 

tratados como uma unidade, e que, como tal, serve de base a uma descrição particularizada 

(ISDIAH, 2008). 
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Imagem 1 – Visão panorâmica do arquivo. Fonte: A autora (2018). 

 

 

 
Imagem 2 – Arquivos no mezzanino com baldes para conter vazamento de água. Fonte: A 
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Imagem 3 – Arquivos do departamento pessoal da PMAR. Fonte: A autora (2018). 

 

 

 

 

 
Imagem 4 – Arquivos acumulados e desorganizados. Fonte: A autora (2018). 
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Imagem 5 – Arquivos em local insalubre e desorganizado. Fonte: A autora (2018). 
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Imagem 6 – Slides e fitas VHS. Fonte: A autora (2018). 

 




