
Manoel Maurício de Albuquerque

Notação CP/MM
Data Limite 1873-1982
Título Manoel Maurício
Dimensão
física/mensuração e
suporte

Documentação Escrita
0,84 metro linear de documentação textual.
Biblioteca
48,84 metros lineares de livros (1.618 volumes).

Níveis de Descrição Fundo.
História
administrativa/biografia

Manoel Maurício de Albuquerque nasceu em 1º de dezembro
de 1927, em Alagoas. Bacharel e licenciado em História e
Geografia pela antiga Faculdade de Filosofia da Universidade
do Brasil, atual IFCS/UFRJ. Lecionou para o ensino médio e
em preparatórios para o ensino superior. Posteriormente, foi
professor assistente de História do Brasil no IFCS/UFRJ, titular
de História Econômica do Brasil na Puc/RJ, titular de História
Diplomática do Brasil e História da América no Instituto Rio
Branco do Ministério das Relações Exteriores.
Conferencista em cursos de aperfeiçoamento no Arquivo
Nacional, Conselho Nacional de Geografia e IBGE, além de
geógrafo do Conselho Nacional de Geografia e documentarista
do antigo Instituto Nacional de Imigração e Colonização.
Publicou várias obras dedicadas ao ensino de História e
Geografia, destacadamente “Pequena História da Formação
Social Brasileira” (1981). Cassado pelo AI-5, foi posteriormente
preso e torturado, tendo vivido até a anistia a experiência de
professores que, afastados arbitrariamente do mundo
acadêmico, buscaram trabalho em cursos preparatórios.
Faleceu em março de 1981.

Produtores Albuquerque, Manoel Maurício de, 1927-1981.
História arquivística
Procedência Doação por José Luiz Werneck da Silva em 25 de maio de

1983.
Âmbito e conteúdo Apostilas, apresentações e críticas de livros, provas de  artigos,

trabalhos publicados ( Pequeno Dicionário de História do Brasil,
Revista Enciclopédia, Revista PSA, Revista Escola
Preparatória de São Paulo, Cadernos Brasileiros),
correspondências, recibos, transcrições (debates, palestras e
seminários), diários de classe, planos e programas de curso,
projetos, provas, ata de reunião, roteiros cinematográficos,
programas, de peças teatrais, documentos pessoais,
documentos relativos a prisão, contratos, homenagens,
recortes, entrevistas, bilhetes, caricaturas, fotografias, folheto



de propaganda, cédulas de cruzeiro, cartaz, adesivo sobre a
Anistia, panfletos (anti-comunistas, janguistas, eleitorais),
Livros sobre História do Brasil, História da América e História
Geral.

Notas sobre
conservação

Documentos em bom estado de conservação.

Condições de acesso Acervo disponível para consulta sem restrições.
Condições de
reprodução

Reprodução fotográfica, digital, mediante solicitação prévia no
local.

Características físicas e
requisitos técnicos

Documentação textual, iconográfica e bibliográfica – não há
requisitos técnicos para acesso.

Instrumentos de
pesquisa

Inventário sumário (pasta Manoel Maurício de Albuquerque) –
localizado no fichário da sala 311-M, gaveta com o título
“Instrumento de Pesquisa – Coleções Particulares”.


