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Acervo do Senado mais visível na internet

Primeira fase da digitalização das obras raras inclui Novus orbis

INSTITUCIONAL 

Edição de segunda-feira 26 de outubro de 2009 

"Primeira grande obra sobre o Brasil" em formato digital

Para marcar o início da digitalização do acervo de obras raras, a Biblioteca do Senado preparou um DVD

com o conteúdo integral, inclusive com animações, do livro Novus orbis, publicação de 1633, considerada

um dos primeiros relatos minuciosos publicados sobre o Brasil.

O livro, do belga Joannes de Laet, foi produzido pela Companhia das Índias Ocidentais, que, naquela

época, buscava conhecimento sobre as Américas como parte do projeto colonialista dos holandeses. Parte

desse processo era a produção de conhecimento sobre regiões dominadas ou anexadas, sua descrição e

mapeamento, a fim de facilitar a conquista.

Fruto de expedições por terra e mar, a terceira edição da obra, escrita em latim, traz informações sobre

as etnias, a botânica e a geografia de todo o continente, desde a Patagônia até o Canadá. Os animais,

plantas e indígenas são descritos, inclusive com ilustrações.

Criada em 1621, a companhia tinha o monopólio do comércio da Holanda com as Américas. Entre seus

objetivos, estava ampliar a conquista de áreas no novo continente. Garantir o domínio sobre terras

portuguesas nas Américas era uma das metas da Companhia, tendo em vista que, entre 1580 e 1640,

Portugal estava sob domínio espanhol. Foi assim que a Holanda manteve domínio sobre Pernambuco por

três décadas, a partir de 1630. Nesse período, fez grandes investimentos para consolidar uma base de

operações na América para controlar o transporte de mercadorias para a Europa. 
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