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Este trabalho1 analisa as principais experiências de organização e 
classificação da documentação existente no Arquivo Nacional (AN), 
nas duas últimas décadas do governo monárquico, período em que 
Joaquim Pires Machado Portela2 ocupou a direção do então Arquivo 
Público do Império, assim como suas iniciativas em ampliar o acervo 
da instituição. Apesar de ter sido fundado pelo regulamento n. 2, de 
2 de janeiro de 1838, o Arquivo Público teve grandes dificuldades 
para funcionar em seus primeiros anos de existência, passando por 
constantes mudanças de endereço, reduzida remessa de documen-
tos, estrutura física deficiente e um incêndio.3 

Logo após Portela assumir a direção, em 1873, o órgão passou por 
diversas transformações, estabelecidas pelo decreto n. 6.164, de 24 
de março de 1876, que determinou um novo regulamento. Dentre 
as mudanças promovidas pelo ato estava a abertura de uma seção 
judiciária, uma biblioteca e uma mapoteca; a proposta de elabora-

1 Este texto consiste em uma versão adaptada de parte da pesquisa intitulada 
Entre a administração e a história: o lugar do Arquivo Público do Império nos projetos 
de modernização do Estado na década de 1870 (Gabler, 2015).
2 Bacharel e político pernambucano, Joaquim Pires Machado Portela atuou como 
advogado, professor, deputado, dentre outros cargos públicos, até assumir o 
Arquivo Público do Império, deixando a direção da instituição somente em 1898, 
quando se aposentou. Neste trabalho, priorizamos as atividades realizadas durante 
o período imperial (1873-1889).
3 As dificuldades de funcionamento mencionadas são expostas em diversos 
relatórios de diretores da instituição. Parte desses documentos encontra-se 
transcrita em Castelo Branco (1937).

Introdução
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ção de um sistema de classificação documental; a regulamentação 
dos procedimentos para consulta do acervo; o projeto de uma aula 
de diplomática e o estabelecimento do cargo de cronista, com o ob-
jetivo de escrever a história do Brasil após a independência. Outra 
medida importante dessa administração foi a criação de um progra-
ma editorial,4 em 1886, quando foi lançada a primeira publicação 
do Arquivo Público, o Catálogo das cartas régias, provisões, alvarás, 
avisos, portarias...

Iniciaremos este texto abordando o surgimento dos arquivos nacio-
nais, o estabelecimento da história como disciplina e a criação do 
arquivo brasileiro nesse contexto. Faremos também um panorama 
institucional do Arquivo Público do Império, desde sua fundação até 
o início da administração Portela, para em seguida tratar das ati-
vidades realizadas e tentar entender a dinâmica dos trabalhos na 
instituição, seus êxitos e dificuldades.  

As principais fontes utilizadas foram os relatórios anuais da direção, 
apresentados ao Ministério do Império, e o ”Plano provisório da clas-
sificação de documentos do Arquivo Público” (Plano, s.d.). Com esse 
material foi possível estudar o primeiro grande projeto institucional 
de ampliação, inventário, organização, preservação e classificação 
do acervo. Contribui-se, desse modo, para a elaboração da história 
das práticas arquivísticas no Arquivo Nacional, através da apresen-
tação de dados como a quantidade de documentos enviados para a 
instituição em determinados períodos, o número de caixas adquiri-
das para o acondicionamento e preservação do acervo, e a metodo-
logia usada para elaboração do “Plano de classificação”. Além disso, 
apresentamos, na íntegra, o “Plano provisório da classificação de do-
cumentos do Arquivo Público” (Anexo), quadro de arranjo idealizado 
por Joaquim Pires Machado Portela que nortearia os trabalhos pelas 
décadas seguintes. 

4 Sobre o programa editorial do Arquivo Nacional, ver Lourenço (2014). 
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Os arquivos nacionais surgiram a partir do final do século XVIII junto à 
emergência da ideia de nação5 e ao novo status quo estabelecido após 
a Revolução Francesa e a queda do Antigo Regime, não só na Europa, 
mas também nas nações americanas independentes. Nesse contexto, 
houve o aceleramento de um movimento científico que visava forne-
cer à memória coletiva das nações os monumentos6 de lembrança, 
como as festividades, símbolos, insígnias e instituições de memória. 
O decreto de 7 de setembro de 1790, ainda no período revolucioná-
rio, criou os arquivos nacionais na França, que se tornaram públicos 
com o decreto de 25 de junho de 1794, inaugurando uma nova fase 
marcada pela disponibilidade pública dos documentos da memória 
nacional. Ao longo do século XIX, diversos países fundaram arquivos 
públicos, como a Inglaterra, que organizou, em 1838, o Public Record 
Office, em Londres. Em 1881, o papa Leão XIII abriu ao público o ar-
quivo secreto do Vaticano, estabelecido em 1611. Além disso, foram 
fundadas instituições para a formação de especialistas em arquivos, 
como a École des Chartes em Paris, em 1821; o Institur für Österrei-
chische Geschichtsforschung em Viena, em 1854; a Scuola di Paleo-
grafia e Diplomatica em Florença, em 1857 (Le Goff, 2003, p. 458-459).

O nascimento dos arquivos modernos, de acordo com Michel de 
Certeau (1982, p. 81), esteve relacionado à “combinação de um gru-
po (os “eruditos”), de lugares (as “bibliotecas”) e de práticas (de cópia, 
de impressão, de comunicação, de classificação etc.)”, os quais tive-
ram sua origem nas coleções italianas e depois francesas, financia-
das pelos grandes mecenas, a partir do século XVI, como forma de 
se apropriarem da história. O ato de colecionar esteve vinculado à 
justificação de grupos familiares e políticos emergentes, através da 

5 De acordo com Benedict Anderson (2007), a nação pode ser definida como uma 
“comunidade política imaginada”, limitada e soberana. Imaginada, pois, apesar de 
os membros não se conhecerem, todos compartilham da ideia de pertencimento. 
Ao mesmo tempo, seria limitada, porque possui território finito e suas fronteiras 
não se estendem por toda a humanidade. Seria também soberana, conceito surgido 
com o Iluminismo e a Revolução Francesa, que contestavam a legitimidade de uma 
sociedade estamental e hierárquica, e também a ordem divina, que comandava 
o mundo e os homens, prezando a liberdade, que seria possível somente com 
a noção de um Estado soberano. Como comunidade, Anderson entende que, 
“independentemente da desigualdade e da exploração efetiva que possam existir 
dentro dela, a nação é sempre concebida como uma profunda camaradagem 
horizontal”, ou seja, remete a uma ideia de fraternidade entre seus membros.
6 No artigo “Documento/monumento”, Le Goff (2003) define monumento como as 
heranças do passado e documento como a escolha do historiador. Os documentos e 
monumentos seriam os materiais da memória coletiva e da história. 
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criação de tradições, cartas e documentos que validassem direitos 
de propriedade específicos. Tal prática também conjugou a produ-
ção de documentos que passaram a ser definidos por sua relação 
com o todo, ou seja, a coleção. Esse fenômeno de estabelecimento 
de fontes orientou o surgimento de uma nova ciência: a erudição.

O avanço das técnicas de tratamento documental, oriundas desse 
processo, veio acompanhado do aperfeiçoamento da crítica docu-
mental. Iniciada na Idade Média como forma de identificar a auten-
ticidade de documentos, aperfeiçoou-se no Renascimento e chegou 
ao seu apogeu com os eruditos do século XVI, tendo como marco 
fundador a publicação da obra De re diplomatica, de Mabillon, em 
1681 (Le Goff, 2003, p. 533). Porém, com o surgimento da história-
-ciência no século XIX, a crítica documental ganhou força e o recolhi-
mento de fontes se ampliou a partir de uma perspectiva metódica 
de escrita sobre a memória das nações. Nesse regime de historici-
dade, os acontecimentos passaram a ser escritos sob o ponto de 
vista do futuro, visando ao progresso, e a questão nacional balizou 
a produção intelectual. A história adquiriu o caráter de ciência, com 
problemas e métodos específicos, e, nesse contexto, os documentos 
e os arquivos ganharam novos usos, e o historiador foi se diferen-
ciando do erudito (Koselleck, 2006; Hartog, 2003, p. 24). 

No Brasil, a ideia de “construção da nação”, direcionada à civiliza-
ção7 e ao progresso, orientou os projetos do governo e dos letrados 
durante o século XIX. A fundação do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro (IHGB) em 1838, por exemplo, esteve relacionada ao pro-
cesso de consolidação do Estado nacional através de um projeto 
historiográfico voltado para a criação de uma identidade própria e 
homogeneizada do Brasil entre as elites, que por sua vez se encar-
regariam de disseminar essa visão de nação para o resto da socie-

7 De acordo com Nobert Elias (1994, p. 23-24), civilização é um termo complexo 
e utilizado para referir-se a diversos fatores, como costumes, religião e 
desenvolvimento técnico-científico, adquirindo, todavia, diferentes sentidos entre 
as nações. Civilização seria a consciência que o Ocidente tem de si mesmo, através 
do conjunto de práticas e atitudes consideradas civilizadas. As nações ocidentais se 
julgam superiores às sociedades mais antigas ou sociedades contemporâneas mais 
“primitivas” e utilizam o termo civilizado para descrever seus feitos e características 
que as tornam especiais, tais como seu desenvolvimento científico e cultural. 
Desse modo, as nações menos desenvolvidas buscaram se equiparar ao modelo 
de civilização das consideradas mais adiantadas, através de diversas medidas 
institucionais, intelectuais e de comportamento. 



  10  

dade. No entanto, enquanto nação e Estado eram pensados em es-
feras distintas na Europa, no Brasil a tríade Estado-nação-Coroa foi 
considerada como uma única coisa. Desse modo, a ideia de “nação 
brasileira” não foi construída em oposição à antiga metrópole, ten-
do sido tomada como continuadora da tarefa civilizadora iniciada 
com a colonização portuguesa (Guimarães, 1988, p. 5-7).

Além da problemática da nação, outras questões foram levantadas 
acerca da produção de uma história brasileira no âmbito do Institu-
to Histórico. Temístocles Cezar, por exemplo, ao analisar o discur-
so de Januário da Cunha Barbosa, publicado em 1839 na Revista do 
IHGB, aponta as principais questões que nortearam a historiografia 
brasileira no Oitocentos:

O discurso de Januário da Cunha Barbosa sintetiza uma 

série de variantes que se tornam temas do IHGB, e, por-

tanto, da historiografia brasileira, ao longo do século XIX. 

A esse respeito, é preciso inscrevê-lo também em uma 

rede mais ampla e complexa que engloba a busca da 

cientificidade (ainda que o vocábulo não esteja presen-

te em Barbosa), como forma de se atingir a história e, 

ao mesmo tempo, fazer uso político do saber histórico. 

Ou seja, contar a história da nação; essa exercendo aqui 

a função de conceito organizador e de recurso narrati-

vo àquela. Barbosa, na realidade, apenas sugere traços 

que são reforçados ao longo do século, sobretudo, a va-

lorização e a hierarquização das fontes, a imparcialidade 

do historiador (a objetividade não é ainda um vocábulo 

corrente), o trabalho de equipe. Ele propõe também te-

mas de pesquisa, como a biografia, e ensaia a fixação de 

uma periodização para a história brasileira. (Cezar, 2004, 

p. 26-27)

Para a realização da tarefa de escrever a história da nação brasilei-
ra, seria necessário o trabalho de coleta, classificação e divulgação 
de fontes documentais. Essas fontes confeririam caráter “científico” 
a essa história. Além do Instituo Histórico e Geográfico Brasileiro, 
outras instituições fizeram esse trabalho, tais como a Biblioteca Na-
cional e o Arquivo Público do Império, que foi criado no mesmo ano 
do instituto.
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O Arquivo Público tinha como missão a guarda dos documentos ca-
ros à memória da nação e úteis à administração imperial.8 Segundo 
o regulamento n. 2, de 2 de janeiro de 1838, que implantou o órgão, 
os documentos deveriam ser arquivados nas seções Legislativa, 
Administrativa e Histórica. As duas primeiras seções ficariam res-
ponsáveis pelos papéis produzidos pelo Estado, respeitando suas 
respectivas origens. Já na Histórica, seriam arquivados documentos 
diversos, tais como os relativos à família imperial e seus contratos 
de casamento, certidões de batismo e óbito; correspondências, ma-
pas e relações estatísticas enviadas pelos presidentes de provín-
cias; cópias autênticas de patentes, planos e modelos de invenções; 
memórias oferecidas ao governo sobre a história do Império, assim 
como planos sobre o desenvolvimento da agricultura, comércio, in-
dústria, navegação, ciências e artes. E a Histórica encarregava-se 
da preservação de notícias de qualquer província, relativas a des-
cobertas sobre história natural, mineralogia, botânica e fenômenos 
naturais.

Inicialmente, o Arquivo Público funcionou como uma repartição ane-
xa à Secretaria de Estado dos Negócios do Império, e o oficial-maior 
desse ministério era o responsável pela sua administração, assim 
como os funcionários da secretaria também deveriam trabalhar na 
repartição. No entanto, o acúmulo de funções estava prejudicando o 
andamento dos trabalhos,9 o que determinou a cisão entre as duas 
instituições pelo decreto n. 47, de 25 de abril de 1840. O substituto 
do oficial-maior do ministério, Ciro Cândido Martins de Brito, tor-
nou-se diretor do Arquivo Público, que passou a contar, ainda, com 
dois oficiais e dois amanuenses. 

Ciro de Brito exerceu o cargo por 17 anos, até falecer em 1857. Du-
rante sua gestão, no entanto, o Arquivo Público passou por imensas 
dificuldades de funcionamento. Em seus relatórios10 enviados ao Mi-

8  De acordo com Theodore Schellenberg (2006), os arquivos públicos tinham a 
tarefa de conservar a memória dos países, em uma perspectiva cultural, mas também 
de incrementar a eficiência governamental, através da guarda de documentos que 
comprovassem suas atividades, origem e crescimento. Os arquivos teriam ainda 
o papel de salvaguardar os direitos dos cidadãos em sua relação com o Estado, 
funcionando como detentores das provas dessas relações. 
9  De acordo com o texto do decreto n. 47, de 25 de abril de 1840.
10   Ver Castelo Branco (1937).
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nistério do Império, é possível perceber diversas queixas e reivindi-
cações visando a aperfeiçoamentos na instituição, sendo a maioria 
relacionada a melhores condições de acomodação do acervo, pedi-
dos de investimentos em pessoal e, sobretudo, providências diante 
da deficiente remessa de documentos de órgãos imperiais para o 
Arquivo Público. Outra demanda importante era a criação de uma 
seção judiciária, para guardar esse tipo de documento.

O Arquivo Público foi reformado em 1860,11 sem significativas alte-
rações na divisão das seções. Essa nova reorganização, no entan-
to, institucionalizou o cargo de paleógrafo12 e previu um incipiente 
modelo de classificação ao definir uma periodização na distribuição 
dos documentos nas seções, dividindo-os em três classes corres-
pondentes ao Brasil Colônia, Reino Unido e Império. 

De acordo com Célia Costa (1997, p. 188-191), o arquivo brasileiro 
enfrentou dificuldades em desempenhar suas funções de instru-
mento da administração e guardião da memória nacional, ativida-
des típicas dos arquivos nacionais em outras nações, pois não con-
seguiu recolher os registros documentais produzidos pelo Estado 
nacional independente, nem a documentação referente ao passado 
colonial. A autora atribuiu esse insucesso ao modelo centralizador 
de Estado que se formou no Brasil, herança dos aspectos autori-
tários e patrimonialistas da administração portuguesa, o que teria 
impedido o pleno funcionamento do arquivo público brasileiro, cujo 
modelo se aproximava mais dos depósitos centrais do absolutismo, 
que tinham o segredo de Estado como política, do que dos outros 
arquivos nacionais da época, norteados pelo princípio do acesso 
público. Essa política de sigilo também teria vigorado nas outras 
repartições imperiais, impedindo a remessa regular de documentos 
ao Arquivo Público do Império. Desse modo, o IHGB acabou ocu-
pando a função de guardião da memória escrita da nação, já que as 
dificuldades impostas à consulta acabaram gerando a necessidade 

11 Decreto n. 2.541, de 3 de março de 1860.
12 A partir do regulamento de 1860, instituído pelo decreto n. 2.541, de 3 de 
março, o cargo passou a vigorar na estrutura administrativa do Arquivo Público 
do Império, e seu ocupante deveria ser nomeado por decreto. Porém, a atividade 
de leitura paleográfica existia na instituição pelo menos desde 1854, quando frei 
Camilo de Montserrat, então diretor da Biblioteca Nacional, foi nomeado “paleógrafo 
honorário”.
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de criação de outros espaços de memória. Ao Arquivo teria resta-
do apenas o lugar de detentor dos aspectos legais dessa memória, 
que seriam os documentos capazes de comprovar a existência do 
Estado.

Ainda que o Arquivo Público tenha enfrentado diversas dificulda-
des em suas primeiras décadas, observamos que, a partir da admi-
nistração de Joaquim Pires Machado Portela, o órgão passou por 
grandes transformações, como a abertura da sala de consultas ao 
público, em 1874, e a elaboração de uma proposta de reforma, que 
deu origem ao decreto n. 6.164, de 24 de março de 1876. Esse ato 
determinou os procedimentos para a consulta, que dependiam de 
autorização prévia para ser efetuada; criou uma nova seção no ór-
gão, para arquivar os documentos judiciários; previu a classificação 
sistemática dos documentos, dando início ao processo de institucio-
nalização de um plano de tratamento, descrição e organização do 
acervo. Criou, ainda, a biblioteca13 e a mapoteca.14

Outro aspecto relevante do regulamento de 1876 foi o projeto de 
implantação da aula de diplomática – em que deveriam ser ensina-
dos conteúdos de paleografia, cronologia, crítica histórica, técnicas 
de diplomática e regras de classificação – e, ainda, a criação do cargo 
de cronista.15 Essas duas medidas, a instituição da aula de diplomá-
tica e do lugar de cronista, apontam para uma intenção de transfor-
mar o Arquivo Público em um espaço dedicado à história da nação. 
Apesar de constar no seu primeiro regulamento a competência de 
guardar a documentação referente à história pátria, é somente no 
ato de 1876 que podemos identificar ações institucionais voltadas a 
implementar essa atribuição. 

13 De acordo com o regulamento de 1876, instituído pelo decreto n. 6.164, de 24 
de março, a biblioteca deveria ser composta pela coleção impressa da legislação, 
obras sobre direito público, administração, história e geografia do Brasil. Além disso, 
foi determinado que todas as obras sobre esses assuntos, impressas na Tipografia 
Nacional, deveriam ter um exemplar remetido à biblioteca do Arquivo Público.
14 A mapoteca seria composta por atlas, mapas, planos, plantas, cartas geográficas, 
hidrográficas e outras, antigas e modernas, relativas ao Brasil. O regulamento 
determinou que um exemplar de qualquer trabalho dessa ordem que se mandasse 
litografar nas oficinas do Arquivo Militar, ou em outro estabelecimento público, 
deveria ser remetido à mapoteca do Arquivo Público do Império.
15 Apesar de constar na legislação, o cargo de cronista nunca chegou a ser 
preenchido. Ver Gabler (2015).
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Na administração de Portela, foi inaugurada também a linha edito-
rial do Arquivo Público do Império, com o lançamento, em 1886, da 
publicação denominada Catálogo das cartas régias, provisões, alvarás, 
avisos, portarias... Esse catálogo, já mencionado, foi o primeiro de 
uma série de publicações voltadas para a divulgação do acervo do-
cumental da instituição.
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Atividades de ampliação, 
organização e classificação 
do acervo documental na 
administração Portela 
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A preocupação em organizar é inerente ao surgimento dos primei-
ros registros documentais, ainda na Antiguidade. Entretanto, à me-
dida que os Estados modernos foram se formando, houve uma am-
pliação das atividades de governo e da produção de documentos, 
aumentando a necessidade de sua organização (Schellenberg, 2006, 
p. 97-98). As primeiras técnicas de classificação começaram a ser 
manualizadas no século XVI, sendo De re diplomatica, de Mabillon, 
considerada a obra precursora. Mabillon estabelecia “um método 
sistemático de investigação para determinar os fatos e eventos nos 
quais os documentos se inseriam e não noções sobre organização 
ou descrição” (Sousa, 2006, p. 123). 

Diversos foram os modelos de classificação utilizados nos reinos, as 
classificações eram elaboradas em bases metódicas, utilizando, pre-
ferencialmente, a ordenação cronológica, sem considerar a organi-
cidade dos documentos. Com a concentração dos diversos arquivos 
em um único local, a partir do surgimento dos arquivos públicos, 
essa metodologia foi posta em xeque (Sousa, 2006, p. 123-124). No 
século XIX, estabelece-se um novo paradigma de classificação, não 
mais por assuntos ou temática, mas baseada no princípio de respei-
to aos fundos, teoria formulada, em 1841, pelo historiador francês 
Natalis de Wallys (Duchein, 1986, p. 17).

O respeito aos fundos “consiste em manter grupados, sem misturá-los a 
outros, os arquivos (documentos de qualquer natureza) provenien-
tes de uma administração, de uma instituição ou de uma pessoa 
física ou jurídica (...) (Duchein, 1986, p. 14). Segundo Esteves e Fon-
seca (2010, p. 88), não é possível afirmar que o princípio tenha sido 
utilizado de imediato no Brasil, já que a análise da prática de arran-
jo e descrição no Arquivo Nacional demonstrou que o respeito aos 
fundos só foi amplamente utilizado na instituição a partir dos anos 
de 1960. No entanto, há indícios nos relatórios dos diretores de que 
o princípio de respeito aos fundos fosse minimamente conhecido 
desde meados do século XIX.

O plano de organizar o acervo do Arquivo Público do Império come-
çou com um grande esforço em inventariar a documentação existen-
te. De acordo com o relatório de 1874 (Relatório, 1874), o inventário 
geral foi idealizado com duas finalidades. A primeira seria a de servir 
como base para o projeto de classificação geral dos documentos, 
tão reclamada por Portela e seus antecessores. Além disso, possibili-
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taria maior controle da documentação, evitando possíveis extravios. 
Durante o ano de 1874, os funcionários se dedicaram a arrolar e 
rever a documentação da Seção Administrativa, composta por pa-
péis oriundos de diversas instituições e referentes a vários assuntos, 
tendo destaque a documentação produzida pelo extinto Tribunal do 
Desembargo do Paço e da Consciência e Ordens.16

No inventário de documentos revisados e apresentados no relató-
rio de 1874, consta que o acervo do Desembargo do Paço continha 
17.036 documentos, divididos em 225 maços de conteúdos diversos e 
organizados por assunto.17 Já a Mesa de Consciência em Ordens teve 
18 maços revistos e inventariados naquele ano, que continham 6.324 
documentos.18 Além dos papéis do tribunal, ainda foram revistos 97 
maços de documentos sobre temáticas diversas, ressaltando-se 12 
sobre apresentações de vigários, nomeações de cônegos e outros; 
oito sobre a Câmara Municipal da Corte e Província do Rio de Janeiro; 
19 sobre a Fisicatura-Mor, responsável pela regulação das práticas de 
cura, antes da institucionalização da medicina no Império; dez sobre 
instrução pública; e cinco abordando assuntos de polícia. Os demais 
temas variavam entre um e quatro maços. De acordo com o relatório, 
faltavam ainda 121 maços a serem revistos19 para que fossem inven-
tariados todos os documentos da Seção Administrativa.

16 O Tribunal do Desembargo do Paço foi uma instituição de origem portuguesa 
e instalada no Brasil em 1808. Ainda que existissem na colônia órgãos judiciários, a 
implantação do tribunal ocorreu devido à transferência da corte joanina para o Brasil 
e das instituições necessárias para a administração lusa. O tribunal era composto 
pelas mesas de Desembargo do Paço e da Consciência e Ordens. Apesar de o alvará 
de 1808 instituir um único tribunal, os dois órgãos mantiveram funcionamento e 
práticas distintas (Mesa do Desembargo do Paço, 2011).
17 Os assuntos que constavam no inventário da Mesa do Desembargo do Paço 
eram: aposentadorias de casas, naturalizações, mercês, dízimos, privilégios e 
tradutores; avisos de governadores; doações; emancipações; empregadores 
diversos; exigências de certidões, documentos e informações; legitimações; mercês 
pecuniárias (decretos); magistratura; proibição da publicação de jornais; receita e 
despesa; bens de defuntos e ausentes do Desembargo do Paço, entre os anos de 
1808 e 1824; recursos judiciários; representações; serventias de ofício; sesmarias; 
tutelas; vínculos e capelas; e licenças.
18 Os assuntos desses documentos eram: benefícios e conventos; cabido; 
catedrais; ereções e desmembrações; irmandades; ordens de Cristo, Avis, Rosa, 
Conceição e Santiago; provedores; queixas; recursos; serventias de ofício; vigários; 
e avisos de governadores.
19 Optamos por exemplificar parte da documentação inventariada em 1874 para 
mostrar a maneira como era descrita. Não exporemos de forma detalhada os demais 
relatórios, mas grande parte desses documentos traz a listagem dos conjuntos 
documentais que foram inventariados ou receberam algum tipo de classificação.
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Nos anos seguintes, o inventário dos documentos passa a ser apre-
sentado de outra forma, que exemplificamos a seguir com base em 
um dos informes do diretor (Relatório, 1875-1876).

Continuação do número de documentos e do inventário 
a que se está procedendo desde o ano passado, a saber:

Brasil Império 
Decretos gerais 6.102
Cartas imperiais 122
Alvarás 25
Provisões 8
Consultas 181
Portarias 53

Essa nova forma de registro do inventário indica que uma metodolo-
gia de trabalho foi implantada, considerando a periodização da histó-
ria do Brasil um critério para a organização do acervo. Esse modelo, 
previsto em 1860, seria institucionalizado no regulamento de 1876:

Art. 21. A classificação será feita por matérias, seguindo-se 

em cada matéria a ordem cronológica.

Este mesmo sistema será adotado na organização dos res-

pectivos catálogos; entretanto haverá índices alfabéticos e 

cronológicos. Depois de organizados, poderão ser impres-

sos estes catálogos, e os da biblioteca e da mapoteca.

Art. 22. Na classificação ter-se-ão em vista as três épo-

cas históricas do país: Brasil Colônia, Brasil Reino Unido e 

Brasil Império; e empregar-se-á um distintivo que bem as 

extreme. (Brasil, 1876, p. 423-437) 

Esse ato previu, ainda, a elaboração de um plano geral de classi-
ficação dos documentos, com suas divisões e subdivisões, que se-
ria exemplificado em um quadro sinótico. Também determinou um 
plano para a biblioteca e a mapoteca. Em 20 de setembro de 1876, 
Joaquim Pires Machado Portela assinava o “Plano provisório da clas-
sificação de documentos do Arquivo Público” (Plano, s.d.).

O plano de classificação já incluía a Seção Judiciária, criada pelo 
mesmo ato legal, e determinava que a documentação deveria ser 
classificada de acordo com o critério esquematizado a seguir: 

Seção → Classe → Série → Coleção 
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O item “seção” representava a unidade administrativa de guarda, 
que no caso do Arquivo Público seriam as seções Legislativa, Admi-
nistrativa, Judiciária ou Histórica. Após ser definida a seção, a docu-
mentação deveria ser organizada segundo as classes predetermina-
das pelo plano, depois pelas séries e coleções, seguindo as mesmas 
regras. Extraímos do plano de classificação a parte referente à Seção 
Legislativa e elaboramos o quadro da página a seguir para melhor 
exemplificar a maneira como os documentos do Arquivo Público do 
Império deveriam ser organizados. 

A partir do relatório de 1877, notamos que o diretor passou a men-
cionar os documentos que entraram na instituição obedecendo ao 
sistema de classificação estabelecido pelo plano. Ainda nesse mes-
mo relatório, podemos perceber a avaliação da direção de que criar 
uma metodologia de classificação facilitou os trabalhos:

Quando pela primeira vez tive de cumprir semelhante 

preceito fiz ver que a falta que aqui encontrei de plano 

geral de classificação e de catálogos completos das se-

ções em que então se dividia o Arquivo, me impedia de 

fazer relatório circunstanciado, mencionando especifica-

mente o que continha cada uma das ditas seções: hoje, 

porém, em virtude do plano provisório de classificação, 

que depois da reforma desse estabelecimento submeti à 

aprovação do governo, se ainda não posso dar conta de 

tudo com minuciosidade e exatidão, já disponho de me-

lhores elementos para uma exposição menos deficiente 

acerca da natureza, quantidade, distribuição e guarda dos 

documentos deste Arquivo.

Assim, e mesmo por amor do método, passarei a ocupar-

-me das atuais seções e respectivas divisões, mencionado 

não só o trabalho efetuado durante o ano, como o estado 

em que cada uma se acha, e quais os documentos mais 

notáveis que possui.

E julgo isto tanto mais conveniente e oportuno quanto, 

não estando, nem tão cedo podendo estar, organizados 

os respectivos catálogos, para que, impressos, possam 

ser reconhecidos, servirá o presente trabalho de dar, por 

conquanto, ideia embora sucinta do que aqui existe. (Re-

latório, 1877)
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PLANO PROVISÓRIO DA CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO PÚBLICO
Seção Legislativa

Classes Séries Coleções Observações

1ª Classe

Legislação geral  

Art. 3º, § 1, 2, 3 e 4  
do regulamento

A
Leis

1. O original da Constituição polí-
tica do Império e do Ato Adicional

Serão guardados em uma 
arca original na sala dos re-
servados

2. Os originais dos atos legislati-
vos da Assembleia Constituinte

Por ordem cronológica de 
atividades, por legislaturas 
e estas por sessões com 
indicação do ano. O índice 
[ilegível] alfabético, porém, 
suas matérias ou assuntos 
[ilegível]

3. Os originais das leis, decretos 
e resoluções da Assembleia Geral

 B
Regulamentos

Regulamentos e mais atos do Po-
der Executivo expedidos em vir-
tude de delegação da Assembleia 
Geral

Por ordem cronológica, 
formando cada ano uma 
coleção, e cada uma um ca-
derno. Quanto ao índice a 
mesma observação acima

2ª Classe

Legislação provincial e 
municipal 

Art. 3º, § 5, 6 e 7 
do regulamento

A
Leis

1. Cópias autênticas dos atos le-
gislativos da província do Amazo-
nas

Cada coleção será dividida 
por anos

2.  Idem Pará
3.  Maranhão 
4.  Piauí
5. Ceará
6. Rio Grande do Norte
7. Paraíba
8. Pernambuco
9. Alagoas
10. Sergipe
11. Bahia
12. Espírito Santo
13. Rio de Janeiro
14. S. Paulo
15. Paraná
16. de Santa Catarina
17. de S. Pedro do Sul
18. de Minas Gerais 
19. de Goiás
20. do Mato Grosso

B
Regulamentos

1. Cópias autênticas dos regula-
mentos e mais atos expedidos 
pelo presidente da província do 
Amazonas em virtude de delega-
ção da respectiva assembleia
2. Pará
(demais províncias)

C
Posturas

1. Código de Posturas da Câmara 
Municipal da Corte
2. Idem câmaras municipais do 
Amazonas
(demais províncias)

Fonte: adaptado do documento original (Plano, s.d.).

Quadro 1
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Segundo Portela, apesar da intenção de organizar o acervo do Arqui-
vo Público de acordo com o método definido pelo plano de classifi-
cação, a formulação de catálogos seria uma tarefa mais árdua e não 
tão imediata. Nesse relatório, as atividades realizadas são descritas 
de acordo com as minúcias do plano, especificando cada pormenor 
ocorrido em cada seção, classe, série e coleção. O trecho abaixo 
exemplifica a forma como o relatório de 1877 descreveu as ativida-
des da Seção Legislativa e a documentação recebida:

1ª seção – Legislativa

1ª classe – Conforme disse o último relatório, foram efe-

tivamente remetidas a diversas secretarias de Estado re-

lações especificadas dos atos legislativos, que, segundo a 

enumeração dos que aqui existiam, se reconheceu ainda 

faltarem ser arquivados. Tal medida deu em resultado se-

rem recolhidos ao Arquivo 84 cartas de lei e 233 decretos 

do Poder Legislativo, a saber:

Pela Secretaria de Marinha: 31 cartas de lei, dos anos de 

1850 a 1873, e 31 decretos dos anos de 1847 e 1873, fal-

tando somente desse período o decreto n. 1023, de 16 de 

julho de 1859.

Pela Secretaria de Fazenda: 43 cartas de lei dos anos de 1815 

a 1873, e 182 decretos do mesmo período, faltando dois de-

cretos do ano de 1830, um do de 1831, dois do de 1837, três 

do de 1847, três do de 1850, um do de 1854, um do de 1870, 

um do de 1873, e uma carta de lei do mesmo ano.

Pela Secretaria da Justiça: seis cartas de lei de 1830 a 1864 

(sendo uma delas o código comercial, do qual fiz requi-

sição especial) e 110 decretos dos anos de 1810 a 1869, 

faltando de tal tempo uma carta de lei do ano de 1831, 

outra do ano de 1866, outra de 1871 e outra de 1873, e 

um decreto do ano de 1854, outro de 1867, oito de 1870, 

seis de 1871 e 24 de 1873.

Pela Secretaria da Agricultura: três cartas de lei dos anos 

de 1862 a 1871 (sendo uma delas a do elemento servil) e 

trinta decretos dos anos de 1832 a 1873, faltando desse 

período uma carta de lei de 1870 e um decreto de 1867, 

oito de 1869, dois de 1870, quatro de 1871 e dois de 1873.
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Pela Secretaria de Estrangeiros: a carta de lei n. 723, de 30 

de setembro de 1853, única que faltava das promulgadas 

pela mesma secretaria até 1873.

Esses atos legislativos que vieram e os que já aqui esta-

vam foram todos classificados por ordem cronológica, di-

vididos por legislaturas, e estas por seções, com indicação 

do ano e acham-se acondicionados em 26 caixas de folha 

de flandres com os competentes rótulos [...]. (Relatório, 

1877)

O trecho acima é somente um exemplo da documentação que foi 
enviada para a primeira classe da Seção Legislativa, correspondente 
aos atos legislativos do Império. Cabe ressaltar que o relatório ar-
rola diversos documentos recebidos pela instituição, o que permite 
verificar que o Arquivo Público do Império recebeu milhares de do-
cumentos somente em 1877. No entanto, não é possível mensurar 
o número exato, pois o relatório não apresenta dados absolutos em 
todas as seções. Nos demais relatórios do período imperial a que 
tivemos acesso,20 o diretor apresenta os números de forma mais de-
talhada. A partir desses dados elaboramos a tabela abaixo:

Tabela 1  
Documentação recebida nas seções (1879-1883)

Ano 1ª Seção 
(Legislativa)

2ª Seção 
(Administrativa)

3ª Seção 
(Judiciária)

4ª Seção 
(Histórica)

1879 478 76.834 1 3.413
1881 206 2.842 - 40
1882 90 7352 23 11
1883 47 6330 - 40

Fonte: relatórios do diretor (1879, 1881, 1882, 1883). 

Esses dados nos levam a acreditar que houve uma significativa re-
messa de documentos para a instituição nesse período, com desta-
que para a documentação de caráter administrativo, correspondente 
aos atos do Poder Executivo e do Poder Moderador, das secretarias 
de Estado e do Conselho de Estado, dentre outros. Entretanto, a re-
messa não era tão equilibrada entre todas as secretarias de Estado. 

20 Não foi possível quantificar os documentos doados anualmente, pois só foram 
localizados os relatórios dos anos de 1877, 1879, 1881, 1882 e 1883.
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Nos relatórios analisados, percebemos que as secretarias dos Negó-
cios da Marinha, Justiça e Estrangeiros eram as que menos enviavam 
documentos ao Arquivo Público. Em 1882, Portela queixa-se da falta 
de regularidade no envio de documentos, o que atrapalhava, por 
exemplo, o trabalho de pesquisa histórica: 

Pena que nem todas as secretarias de Estado não tenham 

concorrido para o enriquecimento desta classe. As infor-

mações que se colhem da correspondência oficial com 

um ministério com que se completam com a correspon-

dência havida com outros. Por exemplo: quem quiser es-

crever uma memória histórica sobre a Sabinada na Bahia, 

aqui encontrará comunicações oficiais dirigidas aos mi-

nistérios do Império e da Guerra; mas não achará as par-

ticipações da polícia e dos magistrados transmitidos ao 

Ministério da Justiça, nem as informações ao da Marinha. 

(Relatório, 1882) 

Além da documentação remetida pelas secretarias e outros órgãos 
do governo imperial, o Arquivo Público recebeu documentos dos 
agentes auxiliares21 e doações de particulares para suas seções e 
para a biblioteca. No relatório do ano de 1881, por exemplo, po-
demos observar uma lista de impressos que foram doados para a 
instituição naquele ano (Relatório, 1881):

Foram ofertados ao Arquivo os seguintes impressos:

Pelo Conde de Baependi, a biografia do marquês do mes-

mo título – 1

Pelo comendador J. T. de Oliveira Barbosa – um mapa do 

Império do Brasil, aumentado de dados estatísticos – 1

Pelo conselheiro J. F. Biker – o índice do suplemento da 

Coleção de Tratados da Coroa de Portugal – 1

Pela respectiva redação – a revista As Letras do Prêmio 

Literário Amor ao Progresso – 1

21 Os agentes auxiliares eram indicados pelo diretor do Arquivo e nomeados pelo 
ministro do Império, encarregados de descobrir e obter documentos importantes, 
relativos à história do Brasil. A função foi criada pelo decreto n. 6.164, de 24 de 
março de 1876.
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Pelo dr. Alfredo Piragibe – Notícia Histórica da Legislação 

Sanitária do Brasil – 1

Pelo mesmo – primeira página da História da Vacina no 

Brasil – 1

Pelo dr. José Tomás de Aquino – projeto de lei para paga-

mento da dívida interna, externa e flutuante – 1

Pelo inspetor-geral da Instrução Pública de Pernambuco 

– Conferências pedagógicas feitas na cidade de Recife em 

1878 – 1

Pelo conselheiro Manuel Carneiro da Rocha – Arsenais de 

Marinha no Brasil – 1

Pelo oficial de Marinha reformado Teotônio Meireles – 

Apontamentos para a história da Marinha de Guerra bra-

sileira – 1

Por O. J. Chavantes – Compêndio de aparelho dos navios – 1

Pelo dr. João Severiano da Fonseca – Viagem ao redor do 

Brasil (1875-1878), pelo mesmo – 1

Por J. A. de Carvalho Agra – Luzeiro fiel do povo – 1

No relatório referente a 1876, quando os trabalhos de classifica-
ção tiveram início, o diretor conta que havia sido concluída a “dis-
criminação geral e em grosso dos documentos” existentes e que já 
havia sido iniciado o “importante trabalho da separação especial e 
classificação de todos os papéis, trabalho esse o mais essencial em 
estabelecimento desta natureza” (Relatório, 1876). Também relata 
que, à medida que os documentos eram classificados, passavam a 
ser acondicionados e guardados em caixas de folha de flandres,22 
cada uma com o correspondente rótulo provisório. Ao longo dos de-
mais relatórios aos quais tivemos acesso, essa prática de acondi-
cionamento persistiu.23 Além disso, identificamos na documentação 
pesquisada alguns ofícios (Ofícios, s.d.) prestando contas sobre a 

22 Folhas laminadas de aço utilizadas para fabricação de caixas de arquivo.
23 Além do acondicionamento em caixas, foi possível observar nos relatórios a 
prática de encadernação de documentos como leis, anais, relatórios, orçamentos, 
fascículos etc. Esse material era encadernado na oficina do Instituto dos Surdos-
Mudos.
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aquisição das caixas de folha de flandres, o que nos levou a formular 
a tabela a seguir:

Tabela 2  
Caixas de folha de flandres adquiridas pelo Arquivo Público 
(1876-1882)

Data do ofício Quantidade de caixas adquiridas
31/8/1876 41

8/2/1878 170
11/7/1878 65

12/12/1878 100
15/7/1879 120

15/11/1879 100
16/6/1880 48
19/1/1881 50

4/3/1881 61
4/7/1881 55

27/4/1882 31
7/11/1882 22
7/11/1882 30
27/3/1882 25
27/3/1882 100

Fonte: Ofícios (s.d.).

Assim como as informações dos relatórios, os dados ajudam a con-
firmar que a caixa de folha de flandres era o material escolhido para 
acondicionar e conservar os documentos nesse período. Além disso, 
a constante compra desse material indica que muitos documentos 
foram classificados, visto que depois de passarem por esse processo 
os papéis eram guardados nessas caixas, como expôs o diretor em 
diferentes relatórios. Entre 14 de outubro de 1876 e 11 de outubro 
de 1877, por exemplo, os funcionários do Arquivo Público tinham 
classificado “todas as classes da 1ª seção em 47 caixas; as 13 pri-
meiras classes da 2ª seção em 45 caixas; uma classe da 3ª seção em 
nove caixas; e sete classes da 4ª seção em duas caixas: total 103 cai-
xas” (Relatório, 1876). Abaixo, podemos ter uma ideia da quantidade 
de classes que cada seção possuía entre 1876 e 1877, assim como as 
que foram classificadas e as que ainda não haviam sido:

Na 1ª seção estão discriminados e classificados os docu-

mentos das suas classes do plano provisório acima refe-

rido, faltando da 3ª coleção das séries A e B da 1ª classe 



  26  

muitos autógrafos de leis e decretos, que já se tem exigi-

do das secretarias de Estado, às quais vão ser enviadas 

relações especificadas do que falta. Da 2ª classe faltam 

também muitos documentos relativos à série A, bem 

como muitos das séries B e C, os quais por mais de uma 

vez têm sido requisitados.

Na 2ª seção, que consta de 21 classes, acham-se também 

competentemente discriminados os documentos perten-

centes às 13 primeiras classes, faltando apenas discrimi-

nar os das oito restantes: cumprindo, porém, notar que 

mesmo nessas, que se acham já preparadas, muitas la-

cunas existem, que não nos é dado preencher, enquanto 

não forem cumpridas as requisições, que por várias vezes 

também têm sido feitas por parte desta repartição.

Na 3ª seção acha-se discriminada somente a 4ª classe, 

porquanto das demais não existe nesta repartição do-

cumento algum que lhe pertença, mas que também têm 

sido requisitados, e ainda facilmente se reconhece que 

muitos documentos estão faltando àquela referida 4ª 

classe.

Na 4ª seção estão também discriminados os documentos 

pertencentes a sete classes, não obstante faltarem em to-

das elas muitos documentos relativos às suas diferentes 

séries e coleções.

Assim, percebemos que, da documentação existente nas seções, a 
maioria havia sido classificada entre 1876 e 1877. A queixa era de 
que faltavam documentos para se completarem as classes e cole-
ções. Como pudemos ver anteriormente, muitas repartições envia-
ram seus documentos ao longo dos anos, que podem ter sido acres-
centados a algumas dessas coleções nos anos subsequentes. Pelos 
relatórios seguintes, é possível verificar que o trabalho de classifica-
ção foi constante. À medida que os documentos chegavam à insti-
tuição, eram classificados em suas devidas seções. No relatório de 
1883, o último do período imperial ao qual tivemos acesso, podemos 
perceber, mais uma vez, que a atividade de classificação tornou-se 
uma prática rotineira:

Na 1ª seção todos os documentos recebidos foram confe-

ridos, classificados e devidamente arquivados.
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Na 2ª seção houve o mesmo trabalho com os documentos 

recebidos nas classes 2ª, 7ª, 10ª, 17ª e 18ª e foram revistas 

algumas coleções da 2ª. Na classe 19ª prosseguiu-se no 

trabalho a que me referi no meu anterior relatório; e já 

se acham discriminados, classificados, numerados e ca-

rimbados 5.726 documentos, a saber: ofícios de governa-

dores, juntas provisórias e outros funcionários públicos, 

sendo do Amazonas 883, de 1852 a 1871, e foram guar-

dados em duas caixas; do Pará 2.137, de 1808 a 1871, em 

dez caixas; e do Maranhão 2.756 de 1808 a 1871, em dez 

caixas.

Na 3ª seção foram examinados e melhor coordenados os 

documentos de algumas coleções.

Na 4ª seção foram conferidos todos os documentos re-

cebidos, mas nem todos puderam ficar classificados. Dos 

que já existiam aqui adiantou-se muito a classificação dos 

da série D da 13ª classe, antiga Junta e Aula do Comércio. 

(Relatório, 1883)
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Os relatos sobre as atividades executadas nos levam a concluir que, 
mesmo com algumas falhas e deficiências, durante a administração 
de Machado Portela houve um significativo crescimento do Arquivo 
Público do Império. Além da ampliação de sua estrutura administra-
tiva, com a criação da Seção Judiciária, da biblioteca e da mapoteca, 
houve uma expansão do acervo através da remessa de documentos 
da maioria das secretarias de Estado, dos órgãos e instituições im-
periais, além de doações particulares. 

No que tange às atividades de preservação, o “Plano provisório de 
classificação de documentos do Arquivo Público”, de 1876, pode ser 
considerado um marco no estabelecimento de procedimentos de 
organização dos documentos já existentes e dos que eram envia-
dos periodicamente pelas diversas instituições e pessoas. O plano 
sofreu ajustes ao longo do tempo, como a abertura de novas séries. 
Em 1882, por exemplo, foi criada na 4ª classe da Seção Judiciária 
uma série “para nela serem arquivados os conselhos de guerra im-
portantes” (Relatório, 1882). 

O plano de Machado Portela orientou os trabalhos na instituição por 
muitos anos, mesmo após sua saída, em 1898. Em 1913, por exem-
plo, foi publicado o Catálogo dos livros da Seção Histórica do Arquivo 
Nacional precedido do respectivo plano, e mesmo com algumas altera-
ções nas classes, o modelo de classificação utilizado era o de 1876.

Considerações finais
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Anexo

Plano provisório de 
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do Arquivo Público, por 
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