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Resumo: 

No presente trabalho, apresentaremos os resultados do levantamento inicial do material 

cartográfico renascentista presente no acervo da Biblioteca Nacional. A Divisão de 

Cartografia apresenta, entre os seus mais de 20.000 documentos, diversos mapas e atlas 

produzidos entre o final do século XV e a primeira metade do século XVII, período de 

importantes mudanças no pensamento cientifico e geográfico, causadas por avanços 

tecnológicos e pelas navegações européias. Dentro do esforço de levantamento, 

identificação e catalogação do acervo presente na Divisão, escolhemos começar pela 

cartografia renascentista não só por uma questão cronológica – visto que os mais 

antigos exemplares da Geografia de Ptolomeu presentes na Biblioteca Nacional do Rio 

de Janeiro são da segundo metade do século XV – mas também pela relevância do tema 

para o estudo da História da Cartografia e da Cartografia Histórica. 
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O mundo em mudança: a cartografia renascentista no acervo da Biblioteca Nacional 

 

A partir do século XV, o mundo dos europeus começou a alargar-se consideravelmente, 

com a expansão geográfica dos limites do universo conhecido. Essa mudança refletiu-se 

na forma como registravam visualmente o mundo em seus mapas e atlas, além de seus 

tratados geográficos. 

Na Idade Média, as representações geográficas da Terra como um todo seguiam padrões 

significativos. Estas eram em sua maioria circulares, segundo o modelo TO, com três 

grandes rios dividindo as três grandes massas continentais então conhecidas, Europa, 

Ásia e África. A Jerusalém terrestre ocupava o centro do mapa, enquanto que o Paraíso, 

sua contraparte celeste, geralmente estava no topo do mundo, o mais distante possível 

dos homens. Diversos outros simbolismos bíblicos eram estampados, como Noé, sua 

arca e seus filhos, misturados com criaturas terríveis e misteriosas como dragões e 

outras feras. A preocupação com certo „realismo‟ aparecia apenas nas cartas de navegar 

que guiavam os marinheiros pelo Mediterrâneo e pela costa européia do Mar Oceano. 

Já as cartas renascentistas buscavam representar o mundo conhecido por inteiro, mesmo 

apresentando imprecisões – que persistem até meados do século XVIII – no contorno e 

nos limites dos continentes recém-inseridos no contexto dos europeus: as Américas, 

Austrália, Antártica e Groenlândia. Porém, o novo não estava apenas nas terras e costas 

que eram adicionadas a áreas que antes estavam em branco nos mapas. O Renascimento 

marcou também uma mudança na forma de trabalhar e refletir as informações colhidas 

pela observação direta de navegadores e viajantes. O geocentrismo deu lugar à teoria 

heliocêntrica de Copérnico e o Cosmos começou a ser repensado a luz de pensadores 

como Ptolomeu ou Aristóteles. 

Nessa “nova” Terra, esférica, fora do centro do universo, os monstros míticos e criaturas 

fantásticas continuavam a ser representados. Porém, aos poucos, foram perdendo 

importância e foco, ficando cada vez mais limitados aos cartuchos e ornamentações, 

perdendo espaço para detalhes trazidos da observação direta dos novos lugares. 

 

 

 

 



A coleção cartográfica da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 

 

Essa riqueza de material está presente na coleção cartográfica da Biblioteca Nacional do 

Rio de Janeiro. Esta coleção foi sendo construída aos poucos, com mapas e atlas 

adquiridos de diversas fontes, dentre eles o acervo trazido com D. João VI no período 

napoleônico e o que foi doado pelo Imperador D. Pedro II. 

A divisão de Cartografia como parte autônoma dentro da instituição é recente, tendo se 

estruturado nos últimos dez anos, após ter saído da Divisão de Iconografia. Portanto 

encontra-se ainda em processo de inventário e mesmo de auto-conhecimento do acervo 

que tem sob sua guarda. Parte desse esforço tem sido em levantar as coleções e fundos 

que pertencem diretamente à Divisão. 

Porém, outra face desse trabalho tem sido levantar o material cartográfico presente na 

Biblioteca Nacional como um todo, incluindo outras divisões. Isso é necessário para ter 

uma dimensão da quantidade e estado físico do acervo, além de facilitar a consulta e 

difusão do mesmo. Dentro da instituição, é possível encontrar exemplares de mapas e 

atlas não só na Divisão de Cartografia, mas também nas Divisões de Obras Raras, 

Manuscritos e Iconografia. O meio acadêmico desconhece a riqueza da coleção 

cartográfica da Biblioteca Nacional, tornando-a um acervo muito menos utilizado do 

que poderia. Ao levantar e tornar público o que está presente em nossos arcazes e 

estantes, buscamos reverter esse quadro, trazendo a tona materiais de extrema 

importância para a construção do conhecimento histórico e historiográfico. 

A origem desse material é bastante diversificada. Ao se pensar no acervo da Biblioteca 

Nacional como um todo, devemos lembrar que ela foi formada por sucessivas 

aquisições e doações de acervos, desde a sua chegada ao Brasil no começo do século 

XIX. A base da coleção foi essa material que veio da Real Biblioteca Portuguesa, que 

por sua vez também era composta por coleções de origem diversificadas. A partir do seu 

estabelecimento em terras sul-americanas, em outubro de 1810, seu acervo foi 

enriquecido por compras e doações, sendo que a maior aquisição única foi quando da 

doação da coleção da família imperial após a proclamação da Republica e o exílio dos 

antigos governantes. 

O material cartográfico da Biblioteca Nacional exemplifica bem essa diversidade de 

origens, que se nota no próprio fato de estar presente em quatro das Divisões de Acervo 

Especializado da Instituição. A presença de material renascentista de incontestável valor 



demonstra a importância deste tipo de acervo e a necessidade de uma melhor 

identificação e conhecimento do mesmo. 

É nessa conjuntura que o presente trabalho se encaixa. 

 

O levantamento da documentação cartográfica renascentista 

 

Neste primeiro momento, o levantamento foi feito apenas na Divisão de Cartografia, por 

meio de sua base de dados. Selecionamos os documentos catalogados com data entre 

1485 (ano de publicação do volume mais antigo da Divisão) até 1650. Após esse 

primeiro levantamento, tornamos a conferir na base, procurando por nome de autor, 

considerando os cartógrafos do período mais conhecidos. Esse segundo procedimento 

foi necessário já que nem todas as entradas da base foram colocadas de forma a serem 

recuperadas pela data. A Divisão, como já afirmado anteriormente, encontra-se em 

pleno processo de (re)conhecimento de seu acervo, o que inclui a inserção dos dados 

presentes nas antigas fichas de papel (identificadas na base como „catálogo antigo‟) e a 

sua posterior correção e adequação aos novos parâmetros da identificação documental. 

Depois, identificamos os documentos que constituem reproduções, sejam cópias 

facsimilares ou cópias fotográficas. Esse procedimento foi feito para que possamos 

avaliar a qualidade das cópias e a importância e adequação ao acervo. A Divisão possui 

desde cópias de péssima qualidade, praticamente ilegíveis, até reproduções facsimilares 

recentes, feitas por especialistas em Cartografia. 

Após essas etapas, já completadas, caberá fazer um levantamento das condições em que 

está este acervo para que possa ser identificadas as necessidades de restauração, 

higienização e digitalização, para que possa ficar disponível ao público sem por em 

risco a sua conservação. 

Boa parte do material cartográfico renascentista da Divisão já se encontra digitalizado 

quando se pensa em termos de documentos planos como cartas, mapas e plantas 

urbanas. Porém, poucos são os atlas que foram disponibilizados em formato digital, o 

que é preocupante visto que são documentos de difícil conservação, sendo que muitos já 

se encontram deteriorados ao ponto de dificultar sua consulta. 

Então, este levantamento preliminar é um primeiro passo para que a Divisão de 

Cartografia possa projetos junto a órgãos de fomento para viabilizar justamente a 

melhor preservação e conhecimento desse material. 



Após conhecermos o acervo renascentista da Divisão, pretendemos fazer o mesmo 

levantamento nas Divisões de Iconografia e Obras Raras. O objetivo final deste trabalho 

é a apresentação de um catálogo detalhado da Cartografia Renascentista na Biblioteca 

Nacional. 

 

Dados obtidos no levantamento 

 

Foram identificados como pertencentes ao período entre 1450 e 1650 o total de 207 

documentos. Em casos de documentos catalogados com data imprecisa, identificada 

apenas como ( [16--]), verificamos caso a caso se o mesmo é da primeira metade do 

século XVII, estando assim dentro do período que delimitamos. Em caso de dúvida, o 

documento não foi considerado, aguardando uma pesquisa mais aprofundada que possa 

datá-lo de forma correta. Desse montante, 52 exemplares são livros, entre atlas e 

tratados sobre geografia e assuntos afins. Os 155 dividem-se entre mapas e plantas 

urbanas 

Além desse total de documentos, foram identificadas 32 reproduções de mapas e atlas 

desse período, produzidas entre os séculos XIX e XX. É relevante destacar que dentre 

essas reproduções encontram-se facsímiles do atlas organizado por A. Nordenskiold em 

1889 somente com reproduções de mapas históricos e uma exemplar de uma edição de 

200 cópias feitas pelo governo da Bélgica em 1875 do atlas de G. Mercator. Nesses dois 

exemplos, as reproduções pertenciam ao Imperador D. Pedro II e atualmente 

encontram-se na Coleção Teresa Cristina Maria que reúne os documentos doados pela 

família imperial. 

Os 207 documentos estão presentes em oito das coleções da Divisão. 

A que possui maior número desses documentos é a Coleção Real Biblioteca, composta 

pelo acervo trazido de Portugal por Dom João VI no início do século XIX. São 70 

documentos pertencentes a coleção. Devemos destacar que destes, 52 mapas fazem 

parte do volume factício Mappas do Reino de Portugal e suas conquistas..., organizado 

pelo abade Diogo Barbosa Machado. O religioso doou a sua biblioteca à Coroa 

portuguesa para recompor a Biblioteca Real, destruída no terremoto de 1755. Dentro 

desse volume, estão mapas e vistas urbanas pertencentes a obras como Civitates orbis 

Terrarvm, de Georg Braun, e Navigatio ac itinerarium de Jan Huygen van Linschoten. 



O abade tinha costume de recortar estampas, mapas e gravuras de obras diversas para 

reordená-las a seu gosto. 

As demais coleções possuem poucos exemplares. Cabe aqui destacar que o processo 

geral de inventário em curso na Divisão também tem como um de seus objetivos a 

identificação de coleções. Muitos mapas e livros no correr dos anos foram 

descaracterizados de suas coleções, seja pela perda de ex libris, pela catalogação que 

omitiu essas informações ou pela falta de pesquisa adequada. Portanto, os números aqui 

relacionados nesse sentido são relativos apenas ao quadro presente quando da 

elaboração deste primeiro levantamento: 

Coleção No. de documentos 

Teresa Cristina Maria 5 

Sendo 1 da Biblioteca Particular de Sua 

Majestade Imperial 

Salvador de Mendonça 

 

4 

Biblioteca Fluminense  

 

2 

Real Biblioteca 

 

70 

Sendo 52 da Coleção Diogo Barbosa 

Machado e 1 da Casa do Infantado 

Biblioteca Nacional e Publica da Corte 3 

Benedito Otoni 

 

4 

J.A. Marques 3 

Rosário  1 

 



A Coleção Teresa Cristina Maria possui 5 documentos, sendo 3 livros e 2 mapas. 

Porém, o documento mais antigo da Divisão foi doado pelo Imperador, fazendo parte 

desta coleção. É um exemplar da Geografia de Ptolomeu, publicada na Alemanha em 

1486. Esta edição é uma das primeiras edições impressas da obra, sendo uma tradução 

direta do grego para o latim. Utiliza os mesmos mapas da edição de 1482, a primeira a 

ser publicada no norte da Europa. O exemplar da coleção é aquarelado, conforme pode 

ser visto na Figura 1 

 

Figura 1 - ‘[Planisfério]’in Claudii Ptolomeu vivi Alexandrini cosmographie.. / opus Domini Nicolai 

Germani... - Ulme [Alemanha] : Opera et expensis Justi de Albano de Venetiis : Per provisorem suum 

Johannem Reger, Amno Domini MCCCLXXXVIXII Kalendas Augusti [21 jul. 1486]. 

CAM.05,003 

Disponível na Biblioteca Digital/BNRJ: OD cart986513  

Este planisfério é o primeiro mapa do volume de 1486 da Cosmographia – também conhecida como 

„Geografia‟. Indica terras ainda desconhecidas com o nome de „terra incognita‟. As doze faces soprando 

representam os ventos. 

 

A Divisão possui no total 11 edições dessa obra, entre 1486 e 1605, em latim e 

espanhol. 

Outra obra com diversas edições presentes na Divisão é o Theatrum orbis terrarum, de 

Abraham Ortelius. Considerado o primeiro atlas no sentido que damos hoje ao termo, 

teve sua primeira edição em 1570, em Antuérpia. A Cartografia possui dez exemplares, 

sendo que o mais antigo é de 1575, com mapas da edição de 1574, além de um apêndice  

ao livro publicado em 1631 por Willem e Joan Blaeu. 

No total, foram identificados mais de 60 autores, entre „autoria primária‟ (que seria a 

responsabilidade intelectual sobre o material) e „secundária‟ (a responsabilidade 

material e editorial do mesmo). 



A coleção renascentista da Divisão apresenta uma grande variedade de assuntos. Porém 

há um número expressivo de mapas-múndi, que buscam fixar as descobertas de novas 

terras que se sucediam no decorrer do século XVI. 

Se na Figura 1 há terras desconhecidas, na Figura 2 podemos ver que na primeira 

metade do século XVI os espaços vazios do mundo começaram a ser preenchidos. Este 

mapa-múndi de 1532 já apresenta os contornos do Novo Mundo, ladeado por criaturas 

fantásticas e monstros que habitam os mares: 

 

 

Figura 2 Münster, Sebastian. Typus cosmographicus universalis. Basileae [Suiça] : I. Hervagium, [1532]. 

36 x55,5cm em f. 42 x61,5cm ARC.003,06,020 cartografia 

Disponível na Biblioteca Digital/BNRJ: OD cart225747 

Este mapa-múndi foi uma colaboração entre Munster e o artista Hans Holbein O Moço. Apareceu como 

suplemento para a coleção de relatos de viagem Novus Orbis. É notável a sua representação de dois 

anjos nos eixos do mundo, uma concepção bastante inédita na época. 

 

 

Um grande destaque são as fortificações portuguesas, que mostram as defesas das 

possessões da coroa lusitana na Ásia e na África. Há um conjunto de 16 plantas avulsas, 

da primeira metade do século XVI. Destas, a metade se encontra também entre as 

plantas recortadas e rearrumadas por Diogo Barbosa Machado em sua coleção de 

mapas.  

O mundo além da Europa é inegavelmente o assunto principal do acervo. Do total, 140 

mapas e plantas urbanas se referem aos territórios recém-descobertos e até então 

inexplorados da América, África e Ásia.  

Apesar de ricamente ilustrados e decorados, esses mapas apresentam uma grande 

preocupação com os detalhes do litoral e do oceano, como podemos observar nos dois 



próximos mapas . Na Figura 3, o mapa da ilha de São Lourenço (atual Madagascar) dos 

italianos Giacomo Gastaldi e Fernando Bertelli destaca que a ilha é cheia de bosques e 

lar de elefantes, mostra criaturas marinhas imensas a rodeando, mas também dá 

importância ao litoral acidentado e a existência de barreiras para a navegação. 

A Figura 4 traz uma obra do cartógrafo português Pedro Teixeira Albernaz feito a 

mando do rei Felipe III de Espanha. Decorado com navios, o mapa também se preocupa 

com a navegação, ao colocar rosas-dos-ventos: 

 

 

Figura 3 Gastaldi, Giacomo e Bertelli, Ferando. Isola de San Lorenzo. Veneza, Itália, 1567. 1 mapa : 26,1 

x19cm. ARC.023,01,011 Cartografia Disponível na Biblioteca Digital/BNRJ: OD cart542717 

 



 

Figura 4 Albernaz, Pedro Teixeira. Reconocimiento de los Estrechos de Magallanes y San Vicente – 1621 

ARC.016,08,030 Cartografia 
Disponível na Biblioteca Digital/BNRJ: OD cart1079084 

 

 

Conclusão 

Apesar de ainda estar no começo, o levantamento aqui apresentado já mostra a 

relevância do acervo renascentista da Biblioteca Nacional e a importância do mesmo 

para o estudo da Cartografia Histórica no país. Pois podemos dizer que o Brasil nasceu 

no Renascimento e por isso, a preservação desse acervo é mais do que uma questão de 

patrimônio. A visão de mundo do Renascimento pode ser uma das chaves para o país 

que vivemos. 
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