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“Os reisados cantavam defronte da casa de seu Batista.  Os
mateus gritavam: ― ‘Abra a porta,  ioiô’.  E as figuras todas:
‘Aqui estou na vossa porta como um feixinho de lenha!’. Seu
Batista não abria: esperava a cantiga que fazia as janelas se
escancararem. E as figuras, o embaixador, o rei, a burrinha, os
mateus,  ficavam  na  calçada  como  um  feixinho  de  lenha,
fedendo  a  suor,  gemendo  os  versos,  até  que  seu  Batista,
importante,  abria  a  sala,  surgia  vistoso,  baixinho,  vestido  de
robe-de-chambre. O feixinho de lenha entrava e cantava, seu
Batista  recolhia os capacetes dos mateus,  a coroa do rei,  a
espada  do  embaixador,  os  lenços  das  figuras,  punha  uns
níqueis em tudo isso. […] Algumas horas depois da função, o
feixinho de lenha, composto de mateus, figuras, burrinha, rei,
embaixador  suaria  arrastando  a  enxada  no  eito.”  (RAMOS,
Graciliano, s.d.).



RESUMO

Trata-se de um estudo sobre as práticas de organização e tratamento do arquivo
pessoal do médico e folclorista Theotônio Vilela Brandão (1907-1981), custodiado no
Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore, sob a perspectiva da sua institucio-
nalização. A abordagem metodológica empregada foi um estudo de caso intrínseco,
com o emprego de pesquisa de campo e métodos de coleta de dados diversificados,
como levantamento bibliográfico, observação participante e pesquisa documental.
Discute a relação de documentalista e pesquisador com a documentação pesquisa-
da, levando a considerar uma abordagem de estudo de caso com “viés etnográfico”.
A justificativa apoia-se na necessidade de refletir acerca da Ciência da Informação e
áreas afins,  considerando sua interdisciplinariedade,  bem como os processos de
produção, acumulação e transferência de documentos para instituições de guarda.
O titular, Théo Brandão, formou-se em Medicina e Farmácia, atuou durante muitos
anos no ofício de médico obstetra e pediatra, ao mesmo tempo em que gradualmen-
te foi “aderindo” ao folclore, até passar a dedicar-se integralmente à cultura popular
em Alagoas, coletando objetos e produzindo uma grande quantidade de documen-
tos, como anotações e rascunhos, fotografias, gravações sonoras, entre outras. O
material analisado permitiu vislumbrar relações mantidas pelo titular ao longo de sua
atuação como folclorista e docente. A transferência de seu acervo pessoal para o
Museu  aconteceu  de  forma fragmentada,  primeiro  com a  doação  dos  objetos  e
obras, induzindo a criação do Museu, em 1976. Após o seu falecimento, ocorreu a
doação do acervo bibliográfico, documental e sonoro. Além destes, outros conjuntos
documentais foram sendo incorporados à instituição ao longo dos anos. Desta for-
ma, conjuntos arquivísticos foram “misturados”, ao serem armazenados no mesmo
local e sem uma separação física ou intelectual, o que poderia determinar a prove-
niência dos documentos (e invólucros). Considerando-se que o respeito aos fundos
é um dos princípios da Arquivologia, esta mistura acarretou graves problemas para o
seu processamento técnico. Por ser uma situação recorrente, cumpre aos documen-
talistas e pesquisadores encontrarem formas de resolvê-la ou minimizá-la, buscando
desenvolver ou aprimorar métodos e técnicas que permitam reconstituir os fundos
arquivísticos. Para tanto, metodologias como as análises diplomática, tipológica e de
conteúdo,  podem não  ser  suficientes,  exigindo  outras  metodologias  de pesquisa
para os arquivistas e documentalistas, que busquem investigar o contexto social e
institucional em que estão inseridas. O trabalho destaca ainda as estratégias empre-
gadas na salvaguarda da documentação do Museu. Considera-se que as práticas de
organização da informação são práticas sociais localizadas no tempo e no espaço e,
portanto, podem fornecer pistas para compreender não apenas os conjuntos em si,
mas o contexto social em que estão inseridos e, portanto, a própria sociedade. A
pesquisa contribuiu  para  a  compreensão dos conjuntos arquivísticos custodiados
pelo Museu, bem como a descrição dos elementos da área de contextualização do
arquivo pessoal analisado e a metodologia empregada auxiliar no tratamento de ar-
quivos pessoais, bem como no delineamento e planejamento de sistemas de docu-
mentação histórica e patrimonial.



ABSTRACT

This dissertation is a study on the organizational and treatment practices of the per-
sonal  archives  from the  physician  and  folklorist  Theotônio  Vilela  Brandão (1907-
1981), held at Théo Brandão Museum of Anthropology and Folklore, located in Ma-
ceió, Alagoas, Brazil. The aim was to investigate those practices from the perspec-
tive  of  the institutionalization of  Théo Brandão’s  archive.  The methodological  ap-
proach used was an intrinsic case study, with field research and several data collec-
tion methods, such as bibliographical survey, participant observation and documen-
tary research. It discusses the author’s relation as documentalist and researcher with
the researched documentation, leading to consider a case study approach with an
“ethnographic bias”. The rationale is based on the need to reflect on Information Sci-
ence and related areas, considering its interdisciplinarity, as well as the processes of
production, accumulation and documents’ transfer to custody institutions. The holder,
Théo Brandão, graduated in Medicine and Pharmacy, worked for many years as ob-
stetrician and pediatrician, while gradually “adhering” to folklore, until  he began to
dedicate himself entirely to popular culture in Alagoas, collecting objects and produc-
ing a large amount of documents, as notes and drafts, photographs, sound record-
ings, among others. The analyzed material allowed to glimpse relations maintained
by the holder throughout his activity as folklorist and professor. The transfer of his
personal collection to the Museum happened in a fragmented way, first with the do-
nation of objects and works, leading to the Museum’s genesis, in 1976. Later, after
his death, the bibliographic, documentary and sound collection were donated to the
museum. In addition, other documentary sets have been incorporated into the institu-
tion over the years. In this way, archival sets were “mixed up”, when stored in the
same place and without a physical or intellectual separation, that could have deter-
mined the origin  of  the documents  (and envelopes).  Considering that  respect  for
funds is one of the principles of Archivology, this mixing caused serious problems for
its technical processing. Because it is a recurring situation, documentalists and re-
searchers must to find ways to solve it or, at least, minimize it, by seeking to develop
or improve methods and techniques that enable the reconstitution of archival funds.
To this end, methodologies such as diplomatic, typological and content analysis may
not be sufficient, requiring other research methodologies for archivists and documen-
talists, who seek to investigate the social and institutional context in which they are
inserted. The work also highlights the strategies used to safeguard the Museum's
documentation. The conclusion shows that the information organization practices are
social practices, located in time and space and, therefore, can provide clues to un-
derstand not only the sets themselves, but the social context in which they are in-
serted and, therefore, society itself. The research contributed to the understanding of
the Museum’s archival collections, as well as the context area elements description
for Théo Brandão’s personal file and the methodology used to assist the personal
files’ treatment, as well as in the design and planning of historical and patrimonial
documentation.
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1 INTRODUÇÃO

Em um de seus textos  apresentados na obra “Arquivos para quê?”,  o

francês Bruno Delmas (2005) discute as funções sociais dos arquivos. A pergunta

motivadora e que deu título à obra surgiu após uma reunião de cúpula do governo

francês, em 1976, na qual a secretária de Estado da Cultura indagou ao diretor-geral

do  Arquivo  da  França: “senhor  diretor-geral,  arquivos  servem  para  quê?”.  O

questionamento, pronunciado por uma profissional de considerável grau intelectual e

cultural, revela o nível de desconhecimento da sociedade em relação às funções e

atividades desempenhadas pelas instituições custodiadoras de arquivos.

Delmas  segue  na  sua  argumentação  do  caráter  indispensável  da

conservação e acesso aos arquivos, enfatizando que estes são necessários para o

funcionamento  de  toda  sociedade  organizada.  Nas  últimas  décadas,  a

implementação de novas tecnologias de informação e comunicação tem impactado

as  sociedades  em  que  foram  introduzidas  e  os  arquivos  de  certa  forma

acompanham  estas  transformações.  Segundo  o  autor,  a  primeira  e  uma  das

principais  funções dos arquivos até hoje é o de prova para garantia  de direitos.

Contudo, ao longo do tempo, outras surgiram, acarretando em múltiplas funções das

instituições arquivísticas. 

Para Delmas (2005) os arquivos servem não apenas para provar, mas

para  lembrar-se,  compreender  e  identificar-se.  No  livro,  o  arquivista  francês

apresenta uma explanação sobre cada uma destas funções,  exemplificando com

vivências profissionais e ressaltando que as funções dos arquivos vão muito além da

escrita da história.  De fato,  os arquivos, enquanto instituição de guarda, são tão

próximos de sentido e significado dos conjuntos de documentos que ambos chegam

a receber a mesma denominação: são chamados arquivos. Entretanto, um olhar um

pouco  mais  atento  encontrará  diferenças  entre  arquivo  enquanto  instituição  e

arquivo enquanto conjunto de documentos. Os profissionais ou responsáveis por sua

custódia precisam estar atentos para as particularidades do contexto social no qual

as instituições arquivísticas fazem parte. Mas não apenas as funções dos arquivos

mudam com o tempo. A própria noção do que são arquivos pode sofrer alterações.

Por exemplo, o enquadramento, relativamente recente, dos arquivos pessoais.
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De fato, os arquivos pessoais se configuram como um importante campo

de pesquisa e de reflexão para a Arquivologia e a Ciência da Informação (CI). Mas

foi necessário um longo percurso até que  estes conjuntos de documentos  fossem

considerados arquivos propriamente ditos. Por  terem sido criados no âmbito  dos

Estados nacionais,  os  arquivos  não  contemplavam os  documentos produzidos e

acumulados por pessoas, que foram tratados ao longo do tempo de distintas formas,

mas geralmente como materiais especiais, incorporados a coleções de manuscritos

ou junto a coleções de livros raros em bibliotecas ou museus.

A mudança de tratamento dos arquivos pessoais, que atualmente parece

resolvida, resultou em grande medida de uma série de debates e reflexões ocorridos

ao  longo  da  segunda  metade  do  século  XX.  Antes  disso,  porém,  os  arquivos

pessoais  não  apenas  geravam  dúvidas  em  relação  a  sua  função  dentro  das

instituições,  mas geravam problemas para os profissionais responsáveis pelo seu

processamento técnico e, consequentemente, dificuldades para a salvaguarda. Isto

porque, não sendo considerados arquivos, foram relegados durante muito tempo ao

recolhimento como coleção especial em bibliotecas, museus ou arquivos públicos.

Em situações limites,  os  arquivos pessoais  eram armazenados em uma sala ou

depósito à espera de um momento em que a instituição tivesse condições de tratá-

los adequadamente. 

Esta  mudança  foi  motivada  também  por  outras  disciplinas,  como  a

História, as Ciências Sociais, a Memória Social, entre outras, na medida em que os

estudiosos passaram a formular novas questões, passando a considerar os arquivos

pessoais também como fonte  e  objeto de  investigação.  Diante dessa  conjuntura

surgem, a partir da década de 1970, os centros de documentação, contribuindo para

as ações de preservação e de valorização dos arquivos pessoais no Brasil,  com

destaque para o Centro de Pesquisas e Documentação de História Contemporânea

do Brasil da Fundação Getúlio Vargas1. 

1 De  acordo  com  o  site  institucional,  “o  Centro  de  Pesquisas  e  Documentação  de  História
Contemporânea do Brasil (CPDOC) é a Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas.
Criado  em 1973,  tem o objetivo de abrigar  conjuntos documentais  relevantes  para a  história
recente do país, desenvolver pesquisas em sua área de atuação e promover cursos de graduação
e pós-graduação. Os conjuntos documentais doados ao CPDOC, que podem ser conhecidos no
Guia dos Arquivos, constituem, atualmente, o mais importante acervo de arquivos pessoais de
homens públicos do país, integrado por aproximadamente 200 fundos, totalizando cerca de 1,8
milhão de documentos. A organização desses arquivos e sua abertura à consulta pública […] são
tarefas  primordiais  do  Centro.”  (CENTRO  DE  PESQUISA  E  DOCUMENTAÇÃO
CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 2019).
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Assim, já nas últimas décadas do século XX, os arquivos pessoais foram

alçados à condição de arquivos e, portanto, de objeto da Arquivologia, despertando

interesse de instituições e fomentando pesquisas em diversas áreas. Contudo, ainda

há  muito  a  ser  pesquisado,  especialmente  considerando  que  a  maior  parte  dos

fundamentos  teóricos  da  área  foram  construídos  a  partir  dos  ―  e  para  os  ―

arquivos institucionais,  como o Princípio da Proveniência2 e a Organicidade3.  Em

parte,  foi  buscando atender a estes princípios ― na maior parte das vezes com

dificuldade  ―  que  os  arquivos  de  pessoas  sofreram  resistência  para  serem

considerados arquivos,  ainda que mesmo os arquivos institucionais  nem sempre

consigam atendê-los. 

A falta de ordenamento dos arquivos pessoais levou Verne Harris (apud

HOBBS, 2016) a chamar de a presença do “selvagem” no arquivo. Em um primeiro

momento, esta característica trouxe dificuldades ou até mesmo impediu integração

dos arquivos pessoais ao campo dos arquivos. Embora os vínculos estabelecidos

entre  os  documentos  pessoais  possam  ser  estabelecidos  a  partir  de  critérios

subjetivos, imprecisos ou ocultos, de alguma forma eles existem. Na medida em que

os  arquivos  pessoais  passaram a  figurar  como  arquivos, a  organicidade  destes

conjuntos foi  reconhecida  e  se  mostra  como  um  campo  fértil  para  reflexões  e

compreensão das particularidades dos arquivos pessoais. 

A organicidade  de  um  arquivo  pode  ser  afetada  com  a  mudança  de

custódia, ou seja, quando da entrada4 de conjuntos em instituições. Os trâmites e

procedimentos que precedem e que sucedem a entrada dos documentos podem ser

denominados como processo de institucionalização5.  Terminado o seu período de

produção, que pode ocorrer por falecimento ou interrupção das atividades sociais do

titular, o processo de transferência da custódia para uma instituição, de pesquisa ou

cultural, mostra-se em geral uma das poucas opções para salvaguardar os arquivos

2 “Princípio básico da Arquivologia segundo o qual o arquivo produzido por uma entidade coletiva,
pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras. Também chamado
de princípio de respeito aos fundos.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005).

3 “Relação natural entre documentos de um arquivo em decorrência das atividades da entidade
produtora.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005).

4 “Entrada de documentos:  1. Ingresso de documentos em arquivo, seja por comodato, compra,
custódia, dação, depósito, doação, empréstimo, legado, permuta, recolhimento, reintegração ou
transferência. 2. Ingresso de documentos em arquivo corrente através do protocolo.

5 Entendemos a institucionalização como o processo no qual o arquivo pessoal passa do âmbito
privado para o público, isto é, sua custódia é transferida para uma instituição com, via de regra,
intuito de permitir o acesso ao conteúdo de seus documentos.
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e permitir o acesso aos documentos. O arquivo pessoal, ao ser transferido para uma

instituição  de  guarda,  necessariamente  precisará  passar  por  um  processamento

arquivístico6, no qual, entre outras ações, serão evidenciados os vínculos entre os

documentos  para  fins  de  organização  e  recuperação  dos  documentos  e,

consequentemente,  das informações.  Vale ainda destacar que a transferência de

custódia não atinge somente os arquivos pessoais.  Arquivos institucionais também

estão sujeitos a este mesmo processo.

Outra mudança ou reconfiguração pela qual a Arquivologia tem passado

nos últimos anos refere-se à sua relação com a Ciência da Informação.

Tem sido predominante a omissão da Arquivologia como disciplina na
qual esses autores possam identificar elementos em comum com a
ciência da informação. E essa omissão é mútua, pois a arquivologia
não tem considerado a ciência da informação como área afim. De
fato,  ao  contrário  do  que  ocorre  com a  ciência  da  informação,  a
questão da interdisciplinaridade é bastante periférica nas reflexões
arquivísticas.  A falta  de  percepção  das  relações  interdisciplinares
entre essas duas áreas do conhecimento é instigante, na medida em
que tais relações parecem bastante óbvias, quando se identifica a
informação como elemento central  do conjunto de objetos de que
ambas se ocupam. (FONSECA, 2005, p. 9-10).

Desta  forma,  se  por  um  lado  a  Arquivologia  tem  demonstrado  certa

resistência em incluir a informação como seu objeto, por outro lado  a Ciência da

Informação  tardou  em considerar  o  documento  ― não  apenas  o  documento  de

arquivo ― em seu escopo de atuação.

No geral, a informação foi considerada em seu aspecto abstrato, imaterial,

tendo  sido  afastada do  seu  suporte  material,  possivelmente  com a  proposta  de

ampliar  o  leque  de  disciplinas  que  poderiam  compor  a  interdisciplinaridade  da

Ciência da Informação. Esta suposta imaterialidade do conceito de informação na CI

pode ter favorecido os estudos voltados aos processos e fluxos da informação, em

detrimento  de  aspectos  relacionados  à  sua  materialidade.  E,  desta  forma,

acarretando  um  distanciamento  do  documento  como  objeto  da  Ciência  da

Informação.  Em  contrapartida,  nas  últimas  décadas  verifica-se  a  retomada  do

6 Entendido aqui como equivalente a “processamento técnico: expressão utilizada para indicar as
atividades  de  identificação,  classificação,  arranjo,  descrição  e  conservação  de  arquivos
(ARQUIVO NACIONAL, 2005).
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documento no campo epistemológico da CI, com diversos pesquisadores revisitando

e refletindo sobre os autores clássicos da Documentação7. 

O  enquadramento  do  documento  enquanto  objeto  da  cultura  material

pode contribuir para ampliar o diálogo da Ciência da Informação com outros campos

disciplinares, em particular a Arquivística.

Contudo,  a  abordagem do  documento  e  de  seu  contexto  social  exige

metodologias e técnicas de pesquisa voltadas para a investigação de aspectos da

sociedade. Atentos para isso, pesquisadores da própria CI vêm defendendo o estudo

da  informação  e  de  seu  contexto,  que  pode  ocorrer  via  práticas  sociais  com

documentos. 

A custódia  dos  arquivos  por  parte  de instituição  como  os  museus  se

mostra um campo fértil de reflexão. Afinal, as práticas de organização e preservação

de  arquivos  dependem  e  variam  também  de  acordo  com  as  relações  que  se

estabelecem  com  a  instituição  e  com  outros  acervos  por  esta  abrigados.  Isso

envolve conhecer e compreender os contextos de produção e guarda dos conjuntos

documentais.  Nesse  sentido,  o  estudo  das  práticas  sociais  de  organização  e

processamento técnico dos arquivos pode contribuir, ainda que modestamente, para

a relação entre Arquivologia e Ciência da Informação, bem como para um ponto que

tem sido  frequentemente  apontado  como  constituinte  da  CI:  o  fato  de  ser  uma

ciência interdisciplinar. Não obstante, pode ainda contribuir para a consolidação dos

arquivos pessoais como arquivos. 

A questão central que nos interessa discutir pode ser formulada a partir a

articulação das considerações e pressupostos apresentados: arquivos pessoais são

arquivos;  documentos  como  objeto  da  ciência  da  informação;  organização  e

tratamento  como  práticas  sociais  com  documentos;  e  práticas  sociais  de

organização  e  tratamento  como forma de  compreender  os  objetos  informação e

documento.

7 Na concepção do termo cunhado pelo belga Paul Otlet (1868-1944), no início do século XX.
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1.1 DELIMITAÇÃO TEMÁTICA E PROBLEMATIZAÇÃO

Das instituições de guarda ou de custódia, os museus são algumas das

destinações mais comuns dos arquivos pessoais, especialmente quando os titulares

possuem algum vínculo com a instituição ou relação com o tema. Assim, os museus

se configuram como um campo de investigação dos processos de institucionalização

de  arquivos  pessoais.  Tomando  emprestada  a  frase usada  por  Appadurai  e

Breckenridge (2007), “museus são bons para pensar”, acredito que tais locais se

colocam  como  um  locus privilegiado  de  reflexão  acerca  dos  arquivos,  seus

fundamentos  e  particularidades.  Se  os  museus,  no  geral,  são  locais  bons  para

pensar,  determinados  museus  em  particular  podem  levantar  questionamentos  e

revelar novas reflexões. No caso da presente pesquisa, o museu escolhido foi  o

Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore (MTB), localizado na cidade de

Maceió-AL. Este Museu possui a particularidade de ser um museu etnográfico e,

ademais, um museu universitário.  O campo empírico da pesquisa foi delimitado no

âmbito do arquivo pessoal de seu fundador, Theotônio Vilela Brandão (1907-1981). 

Théo Brandão formou-se em Medicina e Farmácia, atuou durante muitos

anos  no  ofício  de  médico  obstetra  e  pediatra,  ao  mesmo  tempo  em  que

gradualmente foi  “aderindo” ao folclore8,  até  passar a dedicar-se integralmente à

cultura popular em Alagoas. Dentre as atividades de folclorista, coletou objetos e

produziu  uma  grande  quantidade  de  documentos,  por  meio  de  anotações,

fotografias, gravações sonoras, entre outros. Seu método de coleta foi marcado pela

proximidade ― estava próximo dos grupos e  de seus interlocutores,  produzindo

registros  em seu consultório, durante o seu ofício de médico, ao dialogar com as

mães  das  crianças  que  atendia,  ou  ainda  em  sua  casa  no  sítio  Jatiúca9.  Este

8 Cavalcanti  (1980,  p.  1)  explica  que “a palavra folclore  provém do neologismo inglês folk-lore
(saber  do  povo) cunhado por  William John Thoms,  em 1846,  para denominar um campo de
estudos até então identificado como 'antiguidades populares' ou 'literatura popular'. Nesse sentido
amplo  de  'saber  do  povo',  a  ideia  de  folclore  designa  muito  simplesmente  as  formas  de
conhecimento expressas nas criações culturais dos diversos grupos de uma sociedade. Difícil,
portanto, dizer onde começa e onde termina o folclore, e muita tinta já correu na busca de definir
os limites de uma ideia tão extensa. […] É preciso compreender o folclore e a cultura popular não
como fatos prontos, que existem na realidade do mundo, mas como um campo de conhecimentos
e uma tradição de estudos”.

9 O sítio Jatiúca estava localizado em uma região à beira-mar da capital alagoana, dando nome
atualmente para o bairro Jatiúca.
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trabalho gerou um rico e diversificado acervo, composto de manuscritos e rascunhos

de  publicações;  fotografias,  folhas  soltas  e  cadernos  de  anotações,  gravações

sonoras, folhetos de cordéis, entre outros. 

A transferência de seu acervo pessoal para o Museu aconteceu de forma

fragmentada,  primeiro  com  a  doação  dos  objetos  e  obras  da  cultura  popular

alagoana,  dando  origem  à  instituição,  em  1976.  Posteriormente,  após  o  seu

falecimento, ocorreu a doação do acervo bibliográfico, documental e sonoro 10. Além

destes,  outros  conjuntos  documentais  foram sendo incorporados à instituição ao

longo dos anos. Desta forma, a custódia da documentação do patrono por parte do

Museu resulta em implicações na organização e na preservação deste material. 

Uma segunda delimitação necessária é do uso dos conceitos. O termo

acervo foi empregado tanto para o acervo arquivístico, quanto para o bibliográfico.

Para o acervo museológico optou-se pelo termo coleção ou coleção museológica ou

ainda coleção de objetos. O termo documentação foi empregado com um sentido

mais genérico, podendo englobar os documentos do Museu de uma forma geral,

incluindo-se a documentação museológica.

Como problema de pesquisa, buscou-se investigar  quais as práticas de

organização  do  arquivo  pessoal  de  Théo  Brandão  no  Museu  Théo  Brandão  de

Antropologia e Folclore e como o processamento arquivístico interfere no processo

de institucionalização no Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore.

1.2 OBJETIVOS

A  pesquisa  tem  como  objetivo  investigar  e  analisar  as  práticas  de

organização  do  arquivo  pessoal  de  Théo  Brandão,  custodiado  no  Museu  Théo

Brandão de Antropologia e Folclore, sob a perspectiva da sua institucionalização.

Para  alcançar  este  objetivo  geral  foram  estipulados  os  seguintes  objetivos

específicos:

1. Apresentar um estudo sobre os arquivos pessoais.

10 Um maior detalhamento desse processo de institucionalização dos acervos pode ser encontrado
em Rizzi (2014).
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2. Realizar um estudo biográfico de Théo Brandão.

3. Investigar o processo de institucionalização do arquivo de Théo Brandão.

4. Identificar  uma  amostra  de  documentos  do  arquivo  de  Théo  Brandão

utilizando análise tipológica e análise de conteúdo.

5. Descrever e analisar as práticas de organização e preservação do arquivo

de Théo Brandão, custodiado no MTB.

1.3 JUSTIFICATIVA

Em termos gerais, acreditamos que a pesquisa justifica-se na medida em

que  procura  refletir  acerca  das  relações  entre  Ciência  da  Informação  e  áreas

próximas, como as Ciências Sociais, estabelecendo um diálogo imprescindível para

a constituição e consolidação de sua interdisciplinariedade. Esta aproximação ou, de

certa  maneira,  apropriação,  tem  como  enfoque  as  metodologias  qualitativas,

largamente empregadas pelas disciplinas sociais, como a Antropologia, por exemplo,

e ainda relativamente pouco exploradas na CI. 

Mais especificamente, investigar as práticas de organização dos arquivos

do  Museu  Théo  Brandão  de  Antropologia  e  Folclore  pode  contribuir  para  o

tratamento  e  a  organização  de  outros  acervos  etnográficos  e  ligados  à  cultura

popular, bem como no delineamento e planejamento de sistemas de documentação

histórica e patrimonial. Refletir sobre os processos de produção e acumulação, bem

como de transferência e institucionalização são necessários para o desenvolvimento

da teoria e da prática arquivística. A pesquisa deverá contribuir ainda para aproximar

as reflexões em Ciência da Informação do contexto social e cultural brasileiros, uma

vez  que  pretende  voltar-se  para  as  práticas  sociais  com  tais  documentos  em

contextos  locais,  no  caso,  práticas  de  organização  e  preservação  de  conjuntos

arquivísticos.

Nas últimas décadas o Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore e

seus acervos vêm suscitando uma série de pesquisas e reflexões. Por conta disso,

entre outros fatores, uma demanda crescente de interessados em saber mais sobre

a vida e a obra de seu fundador. 
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Conhecer e compreender as idiossincrasias dos arquivos em contextos

locais  e  regionais  pode  contribuir  no  cumprimento  das  funções  sociais  destas

instituições tão importantes e ainda tão desconhecidas por boa parte da população.

Dentre estas práticas nos interessam aqui  particularmente as práticas sociais  de

organização  e  tratamento  de  arquivos  em  processo  de  institucionalização  ou

patrimonialização, especialmente os arquivos de pessoas. Assim, as dinâmicas e as

práticas  sociais  com  documentos  no  âmbito  do  Museu  Théo  Brandão  de

Antropologia e Folclore apresentam-se como um instigante campo de investigação,

possibilitando discutir e refletir sobre questões da CI. 

1.4 TRAJETÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO

O Regimento interno do PPGCI-UFF dispõe que no material apresentado

para  o  exame de  qualificação  deve  ser  apresentado  um “Memorial  que  permita

avaliar  a  trajetória  acadêmica  do  doutorando,  o  andamento  da  pesquisa  e  os

conhecimentos acumulados pelo discente em seu campo específico de estudo […].

(REGIMENTO…,  2015).  Esta  seção  é  resultado  deste  Memorial,  escrito  para  o

exame de qualificação da tese. Optei por manter parte do material por considerá-lo

importante para  contextualizar a pesquisa e o meu lugar de fala, um bibliotecário

buscando compreender  e pesquisar  os  sobre organização de arquivos pessoais.

Essa  contextualização  refere-se  principalmente  ao  período  concernente  ao  meu

vínculo  com  o  Museu  Théo  Brandão  de  Antropologia  e  Folclore,  mencionando

apenas algumas experiências da minha formação e treinamento profissional.

Pode-se dizer que o marco inicial da pesquisa estaria no momento em

que comecei a colaborar com o Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore,

elaborando e  desenvolvendo projetos  de extensão na  condição  de professor  do

curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). No entanto,

experiências  anteriores  me parecem ter  uma relação com os  temas e  questões

abordados nesta pesquisa.  Por isso, antes de adentrar no período mais recente e

com uma relação direta com a pesquisa (como o ingresso na UFAL e parte das

minhas  atividades  docentes  e  a  participação  no  curso  de  especialização  em
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Antropologia),  destacarei algumas experiências da minha formação e treinamento

profissional. 

Formalmente iniciei meus estudos na área da Ciência da Informação ao

ingressar  no curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação da Universidade

Federal de São Carlos (UFSCar), em 2002. Entre os anos de 2002 e 2005, vivenciei

experiências que me aproximaram de questões voltadas para a organização e a

preservação de acervos e de temas relacionados a  patrimônio e  memória social,

incluindo também os arquivos. Destaco ao menos três experiências que me parecem

relevantes para a atual pesquisa de doutorado.

Primeiro, a participação como bolsista da Biblioteca Comunitária (BCo) da

UFSCar, quando atuei no setor de Coleções Especiais, responsável pelos arquivos

pessoais  adquiridos  por  aquela  Universidade,  entre  os  quais  o  do  sociólogo

Florestan Fernandes. Além dos documentos, encontra-se ali o acervo bibliográfico e

alguns objetos pessoais, expostos aos visitantes. Segundo, um estágio vinculado à

Associação  Pró-Casa  do  Pinhal,  entidade  responsável  por  apoiar  ações  de

preservação  e  divulgação  do  conjunto  arquitetônico  e  paisagístico  da  Fazenda

Pinhal, tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),

em 1987. O trabalho estava voltado para a criação de um Centro de Documentação

e  Pesquisa  voltado  para  apoiar  suas  atividades  nas  áreas  de  patrimônios

arquitetônico,  cultural  e  ambiental.  Mais  uma  vez  me  vinculava  a  atividades  de

preservação e organização de acervos, tanto bibliográficos (acervo de obras antigas

e especiais e uma biblioteca atual de apoio) como arquivísticos. Desta forma, pude

ter  contato  com  uma  situação  que  voltaria  a  ver  com  frequência:  acervos  em

situação de risco por condições inadequadas de preservação, abrigados tanto por

instituições públicas quanto privadas. E, terceiro, o desenvolvimento do trabalho de

conclusão de curso  (TCC),  no qual  realizei  um trabalho de campo,  empregando

diferentes técnicas de coleta de dados, bem como uma abordagem de história de

vida.

Voltando para  o  período mais  recente,  ao  ingressar  como docente  do

Curso de Biblioteconomia na Universidade Federal de Alagoas, em 2010, iniciei as

atividades de ensino lecionando disciplinas da subárea Organização da Informação,

dentre as quais uma relacionada a preservação documental, denominada Técnicas
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de Preservação e Restauração de Documentos. No ano seguinte, em 2011, conheci

o Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore, pertencente à UFAL, a convite do

então diretor e de uma docente do curso de Biblioteconomia.  Após este contato

inicial fui gradativamente me inteirando sobre a instituição e suas atividades e passei

a direcionar ao Museu as minhas atividades no âmbito da extensão universitária. 

Na  época  o  museu  havia  passado  por  mudanças  na  Direção,  que

demonstrava preocupações com ações que pudessem viabilizar a preservação e o

acesso  ao  acervo  custodiado  pela  instituição,  especialmente  os  documentais,

fotográficos  e  sonoros.  Contando  com uma equipe  técnica  limitada,  o  MTB não

dispunha de museólogo, bibliotecário ou arquivista.  A nova diretoria aguardava a

convocação de um museólogo, que de fato aconteceu pouco tempo depois11. Desta

forma,  a  minha  aproximação  aconteceu  com  a  colaboração  em  projetos  de

preservação documental, particularmente a preservação de acervos bibliográficos. 

O primeiro projeto que participei tinha como foco a coleção de folhetos de

cordéis,  que  estava  armazenado  de  forma  precária  na  biblioteca  do  museu.  A

proposta visava a higienização, acondicionamento e inventário da coleção.  No ano

seguinte, ainda com o programa em desenvolvimento, fui convidado para participar

de um programa composto por projetos voltados à preservação, acesso e pesquisa

dos documentos, fotografias e registros sonoros custodiados pelo museu. 

Portanto, a minha colaboração com o Museu se deu, principalmente, por

meio de projetos de extensão submetidos a editais da UFAL ou de agências de

fomento, com as quais podíamos contar com bolsas para participação de alunos da

universidade. Em um segundo momento, os projetos passaram a abarcar, além da

conservação e acondicionamento, a organização dos documentos, especialmente os

fotográficos  e  arquivísticos.  Com  uma  carga  horária  limitada,  de  doze  horas

semanais,  o  desenvolvimento  dos projetos  seria  inviável  sem a participação dos

bolsistas.  Não  obstante,  este  tipo  de  vínculo  também  resulta  em  limitações  e

dificuldades no desenvolvimento e continuidade das ações de pesquisa e extensão. 

Tendo  em vista  o  meu vínculo  com o Curso de Biblioteconomia,  esta

minha atuação no museu deu-se de modo parcial. Normalmente a minha presença

ali  se  limitava  a  dois  dias  na  semana,  variando  de  acordo  com os  trabalhos  e

11 Após alguns meses o Museu conseguiu a transferência de um bibliotecário. Contudo até hoje não
teve a solicitação de um servidor arquivista atendida.
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reuniões  dos  projetos.  Outro  fator  limitante  no  acompanhamento  diário  das

atividades está na distância e na dificuldade de deslocamento entre o Museu e o

campus  universitário,  onde  encontram-se  as  instalações  do  curso  de

Biblioteconomia. O MTB está localizado próximo ao centro da cidade, na Avenida da

Praia, portanto à beira-mar, e o campus principal da UFAL está localizado no sentido

contrário, a cerca de 16 km, em uma das vias de acesso para o interior do estado.

A partir de 2013, a minha relação com os acervos ampliou-se, tornando-

se,  pode-se dizer,  mais complexa.  Sobrepondo-se às atividades de tratamento e

organização de acervos bibliográficos e arquivísticos do MTB, iniciei um curso de

especialização em Antropologia ofertado pelo Instituto de Ciências Sociais da UFAL,

em parceria com o próprio Museu. Como vinha trabalhando nos últimos dois anos

em projetos de tratamento documental de acervos ligados à área de Antropologia e,

além disso, tinha interesse nesse campo, decidi cursar a Especialização. Durante o

curso, ao mesmo tempo em que aprendia sobre Antropologia, vislumbrei inúmeras

vezes aproximações com a Ciência da Informação, atento aos conceitos, teorias e

abordagens metodológicas que pudessem contribuir para o campo da Ciência da

Informação. 

Para  o  trabalho  de  conclusão  de  curso,  pareceu-me pertinente  eleger

como tema de pesquisa a própria documentação sobre a qual vínhamos trabalhando

(até  então  em  uma  perspectiva  da  CI)  e  passei  à  condição  de  pesquisador,

exercendo uma dupla função em relação aos mesmos: de documentalista12 e de

pesquisador. Na primeira tinha como objetivo atuar na preservação e organização

dos acervos, com base nos preceitos da Arquivologia, mas buscando referenciais da

Museologia e da Ciência da Informação; e, na segunda, o de refletir  sobre esse

acervo a partir da perspectiva das Ciências Sociais. A primeira questão, então, foi

entender como a documentação abrigada pelo Museu poderia ser pesquisada no

campo da Antropologia, tendo em vista que a pesquisa de campo e o contato direto

com grupos sociais representam pontos centrais desta disciplina. Os trabalhos de

Castro (2008),  Castro e Cunha (2005)  e Heymann (2008;  2012)  contribuíram no

entendimento desta questão, com as pesquisas desenvolvidas na linha da etnografia

12 Necessário aqui esclarecer o uso do termo documentalista. Em teoria, o trabalho com arquivos
cabe ao arquivista, isto é, bacharel em Arquivologia. Não é o meu caso, pois tenho formação em
Biblioteconomia e Ciência da Informação. Desta forma, o termo documentalista, nos parece mais
amplo e menos restritivo.
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de  arquivos,  mostrando-se  uma  perspectiva  interessante.  Desta  forma,  procurei

desenvolver,  ainda que de maneira incipiente,  um estudo etnográfico  a partir  da

documentação do Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore. 

A pesquisa tratou do processo de institucionalização dos documentos do

médico e folclorista Théo Brandão (1907-1981), custodiados pelo  MTB. O trabalho

buscou  abordar  o  processo pelo  qual  a  documentação  foi  transferida  do  âmbito

privado para o público e institucional, compreendendo que esta “passagem” pode

repercutir  na própria  constituição do arquivo e no acesso e uso pela sociedade.

Assim, elaborou-se uma breve trajetória  de vida deste intelectual  alagoano e da

documentação dentro da instituição, bem como das estratégias implementadas na

preservação e organização deste e de outros arquivos sob custódia do museu. Em

termos  de procedimentos  metodológicos,  empreguei  a  observação participante  e

entrevistas com um funcionário e uma bolsista da instituição. Com o estudo pude

ainda  refletir  sobre  o  meu  papel  e  a  minha  participação  naquele  processo,

levantando  questões  sobre  neutralidade  e  distanciamento  do  pesquisador  em

ciências  sociais.  A  pesquisa  revelou  a  diversidade  de  fundos  arquivísticos

custodiados pelo museu e mostrou indícios de que a etnografia pode constituir-se

em uma abordagem relevante para fornecer informações sobre a documentação,

inclusive servir no tratamento técnico dos mesmos. Desta forma, a etnografia de

arquivos  constitui-se  não  apenas  em  uma  abordagem  para  as  pesquisas

antropológicas em arquivos consolidados, mas também em arquivos em processo

de institucionalização e tratamento. Esse estudo foi um dos motivadores para dar

continuidade em curso de doutorado.

Em  2014,  simultaneamente  à  conclusão  do  curso  de  especialização,

demos continuidade ao Programa de Ações Interdisciplinares (PAINTER), com uma

atualização de sua proposta e objetivos. Além disso, comecei a levantar possíveis

programas de doutorado e a me organizar para participar dos processos seletivos.

Naquele momento ainda não tinha muito claro a área que deveria seguir, pois além

da Ciência da Informação, tinha interesse também nos campos da Antropologia e da

Museologia.  Considerei  minha  trajetória  e  atuação  no  campo  da  Ciência  da

Informação e decidi por continuar nessa área, considerando ainda como opção a

Museologia, dada sua proximidade disciplinar. Pesquisei sobre os cursos em Ciência
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da Informação soube que havia sido aberto o curso de doutorado na Universidade

Federal Fluminense (UFF), na qual se encontrava o meu orientador de mestrado, o

professor Eduardo Ismael Murguia Marañon.

Quando da elaboração do projeto para seleção do curso de Doutorado em

Ciência da Informação, fiz uma readequação do projeto, retornando para a minha

“área de origem”, a Organização da Informação. Apesar desta mudança no foco da

pesquisa, desde o início tinha claro que o locus da pesquisa seria o MTB. 

Durante o processo inicial de elaboração do projeto, ao conversar com

pessoas  da  área  de  Ciência  da  Informação  sobre  minha  ideia  de  pesquisar  os

acervos  do  museu,  a  reação  era  quase  sempre  a  mesma:  consideravam

interessante e pertinente, mas questionavam sua validade, argumentando tratar-se

de um lócus restrito e uma abordagem excessivamente prática para uma pesquisa

de doutorado. A minha impressão naquele momento era de que não importava a

forma com que eu desenvolveria o trabalho, mas o fato de delimitar como campo

empírico  um  museu  em  particular  diminuiria  ou  mesmo  inviabilizaria  a  reflexão

teórica, colocando em xeque a contribuição para a área. Para uma investigação em

nível de doutorado deveria ter um tratamento mais teórico ou conceitual, podendo

abarcar ou ser aplicável a um universo mais amplo de situações ou instituições. E

mesmo  após  o  ingresso,  ao  longo  do  curso  continuei  a  ouvir  esse  tipo  de

argumentação.

As diversas reações que recebi me fizeram atentar para esta questão que

se colocava antes mesmo da formulação do projeto. Por que não poderia pesquisar

e defender  uma tese sobre o museu e seus acervos? Por  que a resistência de

alguns indivíduos da área em desenvolver estudos empíricos, questionando de certa

forma sua validade científica e sua abordagem teórica? Possivelmente este meu

estranhamento tenha surgido após as leituras no campo da Antropologia, disciplina

para a qual  o campo empírico não impede a reflexão teórica,  pelo contrário,  os

antropólogos  procuram  problematizar  o  caráter  subjetivo  de  suas  pesquisas  e

ressaltam o caráter interpretativo de seu trabalho antropológico.

Ao escrever o projeto, tendo formação no campo da Biblioteconomia e

estudado  sobre  o  tratamento  arquivístico,  formulei  como  proposta  investigar  a

organização e as relações entre os acervos e as coleções custodiadas pelo Museu,
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contemplando os acervos arquivístico e bibliográfico e a coleção museológica do

MTB,  buscando  uma  contribuição  teórico  e  metodológica  para  a  Ciência  da

Informação. 

Ainda no início do curso, o falecimento do professor Murguia, acarretou a

mudança de orientador. A partir de então, passei por um longo processo de repensar

o  projeto  de  pesquisa,  marcado  em  um  primeiro  momento  pelas  disciplinas13

cursadas nos dois primeiros anos, pelas reuniões de orientação, pelas atividades

extracurriculares e, ainda, pela formulação de uma proposta para realizar um estágio

no exterior. 

Na disciplina “Arquivos pessoais e memória” pude aprofundar os estudos

acerca  dos  arquivos  pessoais  nos  campos  da  Arquivologia  e  da  Ciência  da

Informação.  Inclusive,  questionamentos  referentes  ao  tratamento  técnico  destes

documentos puderam ser esclarecidos, fazendo-me considerar novamente retornar

à pesquisa com os documentos do MTB. Estas disciplinas, somando-se a algumas

leituras  realizadas  nesse  período,  como  por  exemplo  “O  lugar  do  arquivo”

(HEYMANN, 2012), e à participação em alguns eventos acadêmicos, reforçaram a

perspectiva de considerar este conjunto de documentos como objeto de estudo do

doutorado. 

A realização deste estágio representou um segundo momento de reflexão

e delimitação da pesquisa. Além do aprendizado e do conhecimento que poderia

construir nesta experiência, também me pareceu uma oportunidade para resolver as

indefinições que ainda perduravam no projeto de pesquisa. Assim, acrescentei ao

trabalho algumas das ideias de Bernd Frohmann, que pareciam ajustar-se bem ao

projeto de refletir as práticas sociais com os documentos no âmbito da Ciência da

Informação. 

Para Frohmann, a perspectiva de Wittgenstein anuncia um afastamento

de teorias da informação na direção de descrições de práticas documentárias. Nesta

perspectiva, os documentos estão relacionados a categorias como materialidade,

institucionalidade,  disciplina social  e  historicidade.  A proposta inicial  consistia  em

investigar os usos e práticas sociais com documentos do  MTB. Esta abordagem

13 Ao todo cursei cinco disciplinas: 1. “Metodologia de pesquisa em Ciência da Informação” e 2.
“Aspectos institucionais do documento e da narrativa científica: as unidades de criação de cultura
e organização da informação”. 3. “Informação, Documento e Discurso”. 4.  “Arquivos pessoais e
Memória”. 5. Memória Social I (PPGMS-UNIRIO).
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poderia  contribuir  para  o  delineamento  e  planejamento  de  sistemas  de

documentação histórica e patrimonial e, mais especificamente, para o tratamento e a

organização de acervos etnográficos ligados à cultura popular, indo ao encontro da

perspectiva apresentada por García Marco (2015). 

O estudo e a descrição das práticas sociais com documentos seria feito a

partir de um conjunto específico de documentos, no caso, como já mencionado, a

documentação do antropólogo e folclorista Théo Brandão. Trata-se também de um

arquivo etnográfico,  por  meio  do qual  poderemos observar  as  relações entre  os

diferentes atores sociais e as diferentes disciplinas que se articulam entre si.  Ao

estabelecer o campo empírico, pretendia-se levar em conta não somente o aspecto

informativo  ou  informacional  dos  documentos,  mas  também  sua  materialidade,

atentando para sua circulação social,  isto  é,  sua vida social  enquanto objeto  da

cultura material, aproximando a Ciência da Informação das Ciências Sociais. Assim,

a  proposta  foi  aceita  e  aprovada por  uma comissão de avaliação composta  por

membros internos e externos ao PPGCI-UFF. 

O estágio  no  exterior  foi  realizado no terceiro  ano,  sob  orientação do

professor Francisco Javier García Marco, na Universidade de Zaragoza (UNIZAR),

Espanha. Com o título de “Informação, documento e materialidade: usos e práticas

sociais com o arquivo pessoal de Théo Brandão”, a proposta consistia em investigar

os usos e as práticas sociais  com documentos,  conforme sugerido por Bernd P.

Frohmann e sua perspectiva wittgensteiniana do sentido na linguagem. As reuniões

de orientação com o professor García Marco possibilitaram refletir e aprofundar as

questões então apresentadas, tanto no campo teórico quanto no dos procedimentos

metodológicos. 

A experiência no exterior permitiu ter contato com o contexto acadêmico

espanhol, especialmente no tocante à Ciência da Informação e Documentação. Indo

mais  além,  representou  a  continuidade  de  um  deslocamento  geográfico  e

distanciamento do meu objeto de pesquisa, que iniciara com a minha mudança de

Maceió para o Rio de Janeiro, em 2015. De alguma forma estes deslocamentos e

distanciamentos foram incidindo nas reflexões acerca do projeto, da formulação do

problema, entre outros pontos. Esta relação tem sido frequentemente tratada pelos

antropólogos ao acionar o ‘perto’ e ‘longe’ de seu campo de pesquisa. 
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A proposta de pesquisa embasada em ideias sustentadas por Frohmann,

buscando analisar as práticas sociais a partir  de suas categorias “materialidade”,

“institucionalidade”,  “disciplina social”  e  “historicidade”  se  apresentava como uma

perspectiva com amplas possibilidades, mas já no final do período de estágio no

exterior  passei  a  fazer  alguns  questionamentos.  Embora  fossem  um  ponto  de

partida, as categorias sugeridas por Frohmann apresentam-se também como uma

espécie  de  leitura  prévia  ou  uma  “lente  interpretativa”  que  poderia  interferir  na

investigação da informação e das práticas sociais com documentos. Por isso, em

vez de desenvolver a tese com foco no pensamento e nas categorias apontadas por

Frohmann,  pareceu-me  mais  adequado  empregá-las  como  ponto  de  partida,

trazendo  para  o  centro  da  pesquisa  o  próprio  campo  onde  tais  práticas  se

desenvolvem. Retornei do exterior no final de 2017 e nos primeiros dias de 2018 fiz

minha mudança de retorno a Maceió-AL.

As considerações apontadas acima e o meu retorno à cidade me fizeram

voltar-me para a documentação na qual havia me debruçado durante alguns anos,

trazendo novamente à tona a questão que a meu ver era um dos obstáculos para a

organização desta documentação: a dificuldade em determinar a proveniência de

parte dos documentos, uma vez conjuntos documentais produzidos e acumulados

por distintas pessoas ou instituições haviam sido armazenados e “agrupados” em

um  mesmo  espaço  físico.  Desta  forma,  a  questão  do  contexto  dos  arquivos

pessoais,  portanto,  mostrava-se  como  um  importante  campo  de  investigação,

resultando em mais uma redefinição da pesquisa. 

O caminho para resolver ou lidar com o problema da  sobreposição dos

fundos arquivísticos custodiados pelo Museu parecia estar na descrição de contexto

dos documentos, possivelmente com uma abordagem diferente da apresentada pela

literatura arquivística naquele momento. Passei a refletir sobre as metodologias de

pesquisa para a descrição de contexto arquivístico e em como as Ciências Sociais

poderiam contribuir com as mesmas. Para recompor os fundos e a trajetória dos

documentos,  acreditava  que  seria  necessário  ir  além  dos  próprios  documentos,

perfazendo um trabalho de campo, algo mais próximo da etnografia de arquivos. 

O relatório apresentado para o exame de qualificação consistia em um

estudo comparativo da descrição de contexto arquivístico utilizando as metodologias
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da Análise tipológica e Análise de Conteúdo, por um lado, e com metodologias de

pesquisa qualitativas, como o estudo de caso e o trabalho de campo.

Novamente,  uma  troca  de  orientador  resultou  alterações  no

desenvolvimento da pesquisa. Passei a contar com uma nova orientadora e uma

coorientadora. Na reunião com as novas orientadoras, elas me sugeriram escrever

dois  capítulos  iniciais,  um  sobre  o  titular  da  documentação  que  eu  pretendia

pesquisar,  Théo  Brandão,  e  outro  sobre  a  documentação  do  museu  em  si,

abordando  também  a  instituição  custodiadora.  Desta  forma,  passei  a  trabalhar

nestes textos e a buscar um novo rumo para a pesquisa. Na segunda reunião que

fizemos dialogamos sobre questões e possíveis objetivos para a pesquisa, como a

criação do museu, o processo de formação dos arquivos ou o colecionismo em Théo

Brandão. 

Um  outro  ponto  que  considero  importante  foi  o  meu  retorno  para  as

atividades docentes. Em março de 2019, com o fim do meu afastamento para cursar

o doutorado, retornei às atividades na UFAL. Na parte do ensino, fui designado a

lecionar três disciplinas, uma delas eletiva. Optei por ofertar a disciplina que mais se

aproximasse  dos  temas  que  vinha  trabalhando  no  doutorado.  Assim,  iniciei  a

disciplina  Informação  Documental  e  Histórica14,  na  qual  participaram  na  maioria

alunos do curso de Biblioteconomia e poucos de História e Pedagogia. No curso,

além das aulas teóricas, organizei visitas técnicas ao Arquivo Público de Alagoas

(APA) e também ao MTB. Após a visita ao museu, dois alunos me procuraram e se

voluntariaram a auxiliar no trabalho com a documentação. Dessa forma, retomamos

os trabalhos que vinham sendo desenvolvidos no campo da extensão,  antes  da

minha saída para o doutorado. Posteriormente, o museu disponibilizou uma bolsa

para um dos voluntários da documentação (que está vigente até o momento). Nesse

sentido  as  atividades  desenvolvidas  têm  sido  de  higienização,  inventário  e

digitalização de documentos.

A minha noção de que a disciplina poderia contribuir no desenvolvimento

da tese foi além das minhas expectativas. O ensino veio a complementar e de certa

forma fechar a tríade que é tão proclamada nas universidades brasileiras: ensino,

14 Ementa:  Introdução aos  fundamentos  básicos  da arquivologia:  teoria  das três idades,  gestão
documentos e arquivos correntes, intermediários e permanentes. Fontes primárias. Ciclo vital dos
documentos e função arquivística. Arquivo e memória alagoanos. Conceituação e tipologia de
museus. Museus, história e patrimônio científico e cultural.
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pesquisa e extensão. De fato, o meu caminho no campo dos arquivos foi um pouco

ao revés: iniciei com a extensão, passei à pesquisa e, finalmente, completei o ciclo

com  o  ensino.  Com  a  tarefa  de  ensinar  as  teorias  introdutórias  do  campo  dos

arquivos  ampliou-se  a  minha  compreensão  do  objeto,  contribuindo  para  o

amadurecimento e continuidade da pesquisa.

Além disso, após o meu retorno do afastamento, me envolvi também com

questões  ligadas  à  curricularização  da  extensão  no  curso  de  Biblioteconomia.

Elaborei uma proposta de parceria entre o Curso e o Museu, tendo em vista que na

minha  ausência  os  trabalhos  estiveram  parados  na  maior  parte  do  tempo.  O

documento foi incorporado no Plano Pedagógico do Curso, reformulado no primeiro

semestre do corrente ano.

Voltando ao início desta trajetória, sobre o ponto de origem ou algo como

a gênese da pesquisa, tenho que reconhecer certa dificuldade em encontrar este

ponto, talvez pelo fato das temáticas abordadas aqui estejam presentes desde o

início  da  minha  formação,  como  documentação  e  arquivos,  organização  e

preservação de acervos, patrimônio, entre outros. Acredito ainda que um aspecto

comum nesta  trajetória  acadêmica  pode  estar  no  questionamento  das  teorias  e

métodos construídos no contexto de países fundadores da Ciência da Informação,

predominantemente  países  do  hemisfério  norte,  buscando  refletir  acerca  do  seu

objeto, a informação, e os problemas que decorrem desta, a partir do meu próprio

contexto e social e de suas particularidades locais.

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

A  pesquisa  integra  o  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciência  da

Informação da Universidade Federal Fluminense (PPGCI-UFF), inserindo-se na linha

“Informação, Cultura e Sociedade”15. Além desta primeira seção, introdutória, o texto

15 Ementa:  Estuda  a  informação  como  processo  e  produto  sócio-histórico,  analisando  sua
constituição  como objeto  disciplinar  e  de  políticas,  tanto  no  nível  microsocial  ― institucional,
quanto no nível macrosocial ― nacional e global. A partir desses níveis, são abordados aspectos
relacionais da informação em seus desdobramentos socio-culturais ― processos interpretativos,
memoriais e pedagógicos; socio-políticos ― agências, agentes, políticas e direito à informação; e
histórico-epistemológicos  ―  constituição  sócio-histórica  do  campo  informacional  e  suas
transformações.
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está dividido da seguinte maneira: a seção 2 apresenta o Marco teórico-conceitual; a

seção 3, Metodologia, descreve os procedimentos metodológicos; a seção 4 aborda

o colecionador,  patrono e titular,  Théo Brandão.  A seção 5 trata da instituição, o

Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore e seus acervos. A seção 6 trata das

práticas  documentárias  com  o  arquivo  de  Théo  Brandão.  Por  fim,  a  seção  7

apresenta as considerações finais. Em apêndice, uma cronologia da vida de Théo

Brandão  e,  em  anexo,  as  plantas  do  Museu  e  a  distribuição  dos  espaços  em

distintas  fases  que  a  instituição  passou,  além  de  algumas  digitalizações  e

transcrições.
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2 MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL

Nesta  seção  apresentaremos  os  aportes  teóricos  que  embasam  a

presente pesquisa.

2.1 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: UMA APROXIMAÇÃO ÀS PRÁTICAS SOCIAIS 

COM DOCUMENTOS

Desde a sua formação a Ciência da Informação tem sido marcada por sua

relação com outras áreas do saber científico-tecnológico, constituindo-se como um

campo  de  disputas  e  de  poder.  Neste  sentido,  ao  menos  duas  dinâmicas  são

apontadas como protagonistas do surgimento da Ciência da Informação (SOUZA,

2015).  A  primeira  seria  causada  pelo  movimento  desencadeado  pelos

documentalistas  europeus,  no final  do século XX,  tendo como expoente maior  o

belga  Paul  Otlet  (1868-1944)  e  seus  seguidores,  em  ruptura  aos  preceitos  da

Biblioteconomia  daquele  período.  A segunda  estaria  no  impacto  causado  pelas

tecnologias de transmissão e armazenamento de dados, após a II Guerra Mundial,

marcada pela publicação do artigo “As we may think”16, do estadunidense Vannevar

Bush  (1890-1974).  Cerca  de  duas  décadas  depois,  a  expressão  “Ciência  da

Informação” teria sido cunhada pela primeira vez por Harold Borko, no ano de 1968

(ALMEIDA,  2015).  Independentemente  da corrente  ou  dinâmica,  pode-se afirmar

que a  CI  surgiu  no  âmbito  dos  “países centrais”,  termo que  se  opõe  a “países

periféricos”,  usando uma  expressão do antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira

(1993)17, entre os quais se enquadra o Brasil.

A delimitação  do  objeto  a  ser  estudado  é  um  dos  fundamentos  das

ciências,  sendo um dos primeiros  passos para  a  sua constituição.  A Ciência  da

Informação  incorporou  em seu  próprio  nome  o  seu  objeto.  O  termo  informação

possui muitos sentidos, a depender do contexto em que é empregado. No campo da

16 Como podemos pensar, em tradução livre.
17 Uma explicação breve sobre estes dois conceitos em relação ao campo da Biblioteconomia foi 

apresentada em Rizzi (2016).
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CI,  diversos  autores  têm  discutido  e  produzido  reflexões  sobre  o  conceito  de

informação. 

Em  texto  de  uso  recorrente  pelos  pesquisadores  na  área,  intitulado

Informação  como  coisa,  Michael  Buckland  (1991)  discute  os  significados  de

‘informação’, apresentando um levantamento de usos do termo. O autor identificou

três  significados  principais:  a)  Informação-como-processo;  b)  Informação-como-

conhecimento; e c) Informação-como-coisa. O objetivo do trabalho foi de esclarecer

o significado da palavra informação e, ainda, “[...] especular o possível uso da noção

de ‘informação-como-coisa’,  trazendo ordem teórica a campos heterogêneos, mal

ordenados [e]  associados com a ‘ciência da informação’”  (BUCKLAND, 1991).  O

autor destaca as limitações para a realização de seu estudo, ressaltando que estas

noções, especialmente a terceira, não são consensuais entre os pesquisadores da

área. Nota-se que, das noções apontadas, as duas primeiras denotam uma certa

‘imaterialidade’ da informação, em oposição à materialidade contida na terceira. 

O  texto  prossegue  com  a  atribuição  das  características  tangível  e

intangível às três noções de informação apresentadas. Para o autor, a informação

como processo e a informação como conhecimento são intangíveis e a informação

como  coisa, tangível18.  Ele  sustenta  que  esta  distinção  é  fundamental  para

compreender as noções de informação na CI, afirmando que “se você pode tocar ou

medi-lo,  não  é  conhecimento,  mas  deve  ser  alguma  coisa  física,  possivelmente

informação-como-coisa”  (BUCKLAND, 1991,  p.  2).  Nas duas primeiras noções,  a

ênfase está no indivíduo: o ato de informar (ou ser informado) e o resultado desse

processo, isto é, o conhecimento percebido ou construído pelo sujeito cognoscente.

A terceira noção de informação está fora do indivíduo, mas registrada em um objeto

material. 

Pode-se  notar  um  esforço  do  autor  em  legitimar  o  uso  da  noção  de

informação-como-coisa  ao  referir-se  aos  suportes  informacionais,  embora  este

significado esteja contemplado na definição de ‘documento’.  De fato,  a diferença

entre as noções ‘informação-como-coisa’ e ‘documento’ parece ser bastante sutil,

como podemos observar pelas definições encontradas na literatura, a exemplo do

18 Buckland considera que o processo, ou melhor, o processamento da informação tangível, poderia 
ser um quarto elemento.
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Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística: “documento: unidade de registro

de informações, qualquer que seja o suporte ou formato” (ARQUIVO NACIONAL,

2005).  O  termo  documento  também  possui  abrangência  de  significados,  sendo

empregado em distintos âmbitos da sociedade.

A  abordagem  apresentada  por  Buckland  (1991)  para  a  definição  de

informação tem repercutido na Ciência da Informação, ao menos no Brasil, e mostra

como a área tem direcionado seu olhar para a noção de informação-como-coisa ―

― que ao final acaba reduzindo-se a informação simplesmente ―, em detrimento da

noção e do termo documento. Neste sentido, pode ser ilustrativo o fato de o Tesauro

Brasileiro  de  Ciência  da  Informação,  por  exemplo,  não  apresentar  o  termo

‘documento’, que é apenas citado quando acompanhado de outro termo qualificador:

“documentos  audiovisuais”;  “documentos  secundários”;  “documentos  substitutos”,

entre outros. Da mesma forma, o termo informação não aparece isoladamente, mas

apenas  em  termos  compostos.  No  entanto,  o  tesauro apresenta  o  termo

“Documentação”  enquanto  “área  do  conhecimento”  (PINHEIRO;  FERREZ,  2014).

Não obstante, algumas correntes da área sustentam que toda informação registrada

em um suporte material é um documento, ainda que esta afirmação levante alguns

questionamentos.

Esta ênfase na ‘informação’ em detrimento do ‘documento’ fez com que a

CI voltasse suas atenções para o aspecto imaterial da informação. Ao priorizar os

fluxos, os processos, efeitos etc., o campo da CI relegou a um segundo plano o

objeto  material,  desconsiderando a  questão  da  materialidade, que  perpassa  o

campo informacional e mostra-se um elemento importante para as reflexões da área.

Também podemos observar a distinção entre registro e documento, em países como

os Estados Unidos, pelo uso de termos distintos, como record, document e archives.

A  retomada  do  documento  como  objeto  científico  da  CI tem  sido

fundamentada na crítica à abordagem filosófica (ou mentalista) da informação. Em

contrapartida, sustenta a necessidade de investigar também as práticas sociais com

a informação, no caso a chamada ‘informação-como-coisa’, a informação registrada

em  algum  tipo  de  suporte.  Diversos  autores  da  CI  têm  retomado  nas  últimas

décadas as discussões sobre o documento, movimento que denota um esforço em

compreender  o  seu  objeto,  a  informação,  a  partir  da  retomada  de  autores
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precursores da Documentação, como Paul Otlet, Susane Briet, entre outros. Esta

redefinição de informação trouxe à tona a questão do documento, desencadeando o

que alguns autores da área têm chamado de Neodocumentalismo. 

Bernd Frohmann (2012, p.236), por exemplo, propõe uma nova filosofia

da informação fazendo um paralelo com os escritos de Ludwig J. J.  Wittgenstein

(1889-1951) e sua abordagem do sentido na linguagem:

[…]  Wittgenstein  afasta  nossa  atenção  das  figuras  mentalistas  de
significado e a aproxima das práticas com a linguagem, da mesma
maneira  ele  afasta  nossa  atenção  das  figuras  mentalistas  de
informação  e  nos  aproxima  das  práticas  com  documentos.  A
perspectiva de Wittgenstein anuncia um afastamento de  teorias  da
informação na direção de descrições de práticas documentárias.

O autor  propõe abordar  o  conceito  de informação a partir  dos usos e

práticas sociais com a informação ou, ainda, com os documentos. Para Frohmann,

esta abordagem pode  desenvolver-se tomando alguns aspectos relacionados aos

documentos,  como  aqueles  representados  pelas  categorias  “materialidade”,

“institucionalidade”, “disciplina social” e “historicidade”. Tais categorias seriam “um

bom começo para refletir sobre uma filosofia da informação cujo ponto de partida é o

conceito de práticas documentárias” (FROHMANN, 2012, p.  236).  Vejamos estas

quatro categorias mais detalhadamente.

2.1.1 As quatro categorias de Bernd Frohmann

Para  Frohmann  (2012,  p.  236),  uma  primeira  categoria  de  análise  da

informação é a sua materialidade: “[…] já que os documentos existem em alguma

forma  material,  sua  materialidade  configura  práticas  com  eles”.  Assim,  a

materialidade resgata ao documento sua condição de integrante da cultura material,

recolocando-o como objeto de estudo de diferentes campos do saber,  como por

exemplo  as  Ciências  Sociais,  em especial  a  Antropologia.  Uma das abordagens

possíveis  refere-se  aos  estudos  da  cultura  material,  como  o  ciclo  de  vida  dos

objetos. Na apresentação da obra “A vida social das coisas”, de Apaddurai (2008, p.

10), Gomes propõe o seguinte questionamento:
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O  que  acontece  se  deixarmos  de  prestar  atenção  apenas  nos
vínculos sociais que supostamente precedem ou deveriam preceder
as coisas, e começarmos a observar as coisas durante os variados
percursos e trajetórias que elas fazem e traçam na sociedade por
meio das diferentes esferas de circulação nela existentes?

Já no início do livro o autor sinaliza uma resposta:

Mesmo que nossa abordagem das coisas  esteja  necessariamente
condicionada pela ideia de que coisas não têm significado afora os
que  lhes  conferem  as  transações,  atribuições  e  motivações
humanas, o problema, do ponto de vista antropológico, é que esta
verdade formal não lança qualquer luz sobre a circulação das coisas
no mundo concreto e histórico. Para isto temos de seguir as coisas
em  si  mesmas,  pois  seus  significados  estão  inscritos  em  suas
formas,  seus  usos,  suas  trajetórias.  Somente  pela  análise  destas
trajetórias podemos interpretar as transações e os cálculos humanos
que dão vida às coisas. Assim, embora de um ponto de vista teórico
atores humanos codifiquem as coisas por meio de significações, de
um ponto de vista  metodológico são as coisas em movimento que
elucidam seu contexto humano e social. (APPADURAI, 2008, p. 17).

Quando  Apaddurai  trata  das  coisas,  o  seu  foco  está  no  caráter  de

mercadoria, valor e troca destes objetos. No caso dos livros, documentos e objetos

musealizados, eles deixam de circular como mercadorias, mas nem por isso deixam

de ter valor19. 

Uma  segunda  propriedade  das  práticas  documentárias  apontadas  por

Frohmann (2012, p. 237) é o quanto profundamente incorporadas elas estão nas

instituições. De fato, as instituições exercem um papel preponderante e legitimador

dos conjuntos documentais. 

Para refletir sobre as práticas sociais com documentos é necessário olhar

para a questão da institucionalidade, afinal, 

muito  da  autoridade  da  informatividade  dos  documentos  depende
dos  locais  institucionais  de  sua  produção,  um  argumento
apresentado por Foucault em sua discussão sobre a importância das
instituições  para  a  formação  de  modalidades  enunciativas.
(FROHMANN, 2012, p. 236). 

19 Esta relação entre significado, usos, valor e musealização dos objetos se apresenta como um
campo fértil para pensar a informação. 
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Neste  sentido,  nem  toda  informação  registrada  seria  necessariamente

documento, mas passível de se tornar um, desde que validado pela instituição à qual

está submetido. Assim, as instituições exercem um papel decisivo na determinação

dos registros informacionais que tornar-se-ão documentos, ao menos naqueles que

serão mantidos e disponibilizados para acesso.

O  terceiro  aspecto  da  informação,  relacionado  à  disciplina  social,

evidencia  que  práticas  documentais,  como  tantas  outras  práticas,  exigem

treinamento,  ensino,  correção,  dentre outras  medidas disciplinares (FROHMANN,

2012).  Em  parte,  este  aspecto  incide  sobre  os  documentos  desde  os  diversos

campos disciplinares que reivindicam uma posição de autoridade para o trabalho

com os arquivos. 

E,  finalmente,  a  quarta  propriedade  refere-se  ao  caráter  histórico  das

práticas com documentos. A historicidade para Frohmann é um importante elemento

para compreender as práticas documentárias:  “práticas surgem, desenvolvem-se,

entram  em  declínio  e  desaparecem  ―  tudo  isso  sob  circunstâncias  históricas

específicas”  (FROHMANN,  2012,  p.  237).  As  histórias  com e  a  partir  dos

documentos podem ser apropriadas de muitas formas. 

Ainda considerando essas quatro categorias, o próprio autor pondera que

elas não são exaustivas nem rígidas:

Essas quatro propriedades restritivas das práticas documentárias são
somente  noções  analíticas;  descrições  completas  de  tais  práticas
retrataram  interações  entre  algumas  ou  todas  elas.  E  nem  essa
pequena lista  tem a intenção de ser  exaustiva.  Mas as  ideias  de
materialidade,  instituições,  disciplina social  e história  fornecem um
útil começo para uma filosofia da informação cujo ponto de partida é
o conceito de práticas documentárias. (FROHMANN, 2012, p. 237).

As categorias apontadas por Frohmann possibilitam um caminho para se

pensar  o  contexto  de  conjuntos  arquivísticos.  Considerando  estas  categorias  de

sentido, as práticas com os documentos do antropólogo e folclorista Théo Brandão

nos parecem ilustrativas e motivadoras para a reflexão sobre arquivos pessoais,

informação e documentos. 

O Museu mostra-se um campo de pesquisa privilegiado para investigação

dos documentos e das relações entre as diferentes disciplinas que se articulam em
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torno deste arquivo pessoal e etnográfico: Arquivologia, Museologia, Antropologia e

Ciência da Informação. Em torno do documento surgem agentes e agenciamentos,

representações, negociações, processos de mediação, entre tantos outros. Todos

estes  aspectos  estão  relacionados,  de  alguma  forma,  com  o  contexto  desses

conjuntos documentais. O duplo aspecto dos documentos ― informação e suporte

material ― podem oferecer à  CI uma via de reflexão, observando sua vida social

enquanto objeto da cultura material, aproximando-se do campo da Antropologia dos

objetos.  Ao  olhar  para  os  usos  sociais  dos  documentos  é  possível  analisar  ou

interpretar os diferentes sentidos que implicam nestes objetos informacionais. 

2.2 ARQUIVOS E ARQUIVOLOGIA

Apesar de indícios de que arquivos tenham surgido em civilizações pré-

clássicas, a literatura da área costuma indicar o surgimento dos arquivos, ainda que

em sua forma preliminar, na região do crescente fértil  (FONSECA, 2015).  Outros

autores reputam este surgimento à antiga civilização grega, entre os séculos V e IV

a.  C  (SCHELLENBERG,  2006).  Nessa  época,  rolos  de  pergaminho  registravam

tratados,  leis,  minutas  das  assembleias  populares  etc.  Atualmente  estes  objetos

estão  salvaguardados  em  museus  e  via  de  regra  servem  a  funções  diferentes

daquelas para os quais foram criados. Apesar desta perspectiva histórica remota,

para Schellenberg (2006), uma abordagem moderna dos arquivos se inicia com a

formação dos arquivos nacionais, com destaque para França (entre 1789 e 1794),

Estados Unidos da América (1934) e Inglaterra (1838).

O  motivo  que  levou  os  Estados  a  centralizar  os  seus  arquivos  foi

primeiramente  a  necessidade  de  manutenção  de  provas.  Posteriormente,  outros

motivos  complementaram  este  primeiro,  como  a  necessidade  de  melhorar  a

eficiência governamental, o interesse social ― tendo em vista o caráter de fonte de

informação das atividades de governos, servindo, assim, como fonte para a história

e o desenvolvimento cultural ― e, por fim, motivações de ordem pessoal ou política

também podem ser consideradas (SCHELLENBERG, 2006, p.25-32).
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De  modo  geral,  arquivos  surgem  da  acumulação  de  documentos.  A

principal função do documento de arquivo é a de prova. Os documentos de arquivo

registram atividades ou desencadeiam ações para determinadas finalidades. O valor

primário dos documentos está no seu uso e no caráter probatório de tais ações.

Além da função primária, os documentos possuem ainda uma função secundária ―

terminada a função primária, os mesmos passam a desempenhar outras funções,

como cultural  ou  histórica.  O valor  primário  e  valor  secundário  dos  documentos

formam a base para a teoria do ciclo vital dos documentos. Dela decorre que os

arquivos  em  uso  são  denominados  de  arquivos  correntes  e  os  conjuntos  de

documentos cuja importância de guarda e custódia residem em outros, para além da

função inicial, são chamados arquivos permanentes. A teoria arquivística denomina

os primeiros de arquivos correntes, enquanto os segundos de arquivo permanente.

Denomina-se  arquivo  intermediário  quando  os  documentos  podem  servir

temporariamente a ambas as funções. 

Questões  relacionadas  ao  valor  dos  documentos  têm  embasado  as

discussões  a  respeito  da  natureza  dos  arquivos.  As  ideias  e  pensamentos

empregados por arquivistas na busca por definir tal natureza demonstra como este

projeto está no centro da orientação da teoria arquivística. Contudo, correntes de

pensamento recentes têm questionado a própria possibilidade em defini-la, dada a

dificuldade, seja cultural ou filosófica, de se definir a natureza de algo (EASTWOOD,

2017,  p.  19).  Quanto  à  sua  definição,  conforme  o Dicionário  Brasileiro  de

Terminologia Arquivística, o termo arquivo significa:

1.  Conjunto  de  documentos produzidos  e  acumulados  por  uma
entidade  coletiva,  pública  ou  privada,  pessoa  ou  família,  no
desempenho  de  suas  atividades,  independente  da  natureza  do
suporte. Ver também fundo.
2.  Instituição  ou  serviço  que  tem  por  finalidade  a  custódia,  o
processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos.
3.  Instalações  onde  funcionam  arquivos.  (ARQUIVO  NACIONAL,
2005, p. 27, grifos no original).
4.  Móveis  destinados  à  guarda  de  documentos.  (ARQUIVO
NACIONAL, 2005, p. 27, grifos no original).

Embora  o  seu  surgimento  esteja  atrelado  à  administração  pública,  os

arquivos  passaram  a  ter  novas  funções,  acompanhando  ou  contribuindo  com  o
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desenvolvimento  das  sociedades  pautadas  na  escrita  e  na  propriedade  privada.

Atualmente,  as  funções  sociais  dos  arquivos  ampliaram-se,  conforme  diversos

autores, a exemplo de Delmas (2005), para quem os arquivos servem também para

lembrar-se, compreender e identificar-se. 

Em  torno  das  práticas  arquivísticas  surgiram  teorias  que  deram

embasamento  para  a  formação  da  disciplina  arquivística  e  para  a  Arquivologia.

Cortés Alonso explica um pouco desse processo:

O trabalho nos arquivos é antigo, metódico e silencioso,  de modo
que a transmissão de seus princípios e normas era uma tarefa que
se aprendia com a prática de administrar e ordenar corretamente os
documentos produzidos. A produção de documentos e o número de
pessoas  que  detinham  a  sua  custódia  estavam,  mais  ou  menos,
equilibrados.  Por  isso,  não  se  via  a  necessidade  de  manuais  ou
escolas. No nosso século [XX], as circunstâncias mudaram e a maior
produção de documentos e uma maior demanda por seus serviços,
nas três idades, faz com que não sejam suficientes umas ordenações
ou regulamentos, mas a necessidade de preparar arquivistas que se
encarreguem dos documentos nas três etapas. (CORTÉS ALONSO,
2005, p. 11).

Ao  longo  do  tempo  a  prática  e  a  teoria  arquivística  desenvolveram

princípios que orientam o campo dos arquivos. Entre eles dois são considerados

basilares: o princípio da proveniência e o princípio da organicidade. Outros podem

ser  encontrados  na  literatura,  por  exemplo,  o  princípio  da  totalidade,  porém,  a

maioria considera este contemplado nos dois primeiros.

A proveniência está relacionada com os fundos arquivísticos. Apesar das

divergências, fundo pode ser definido como o conjunto de documentos de arquivo

provenientes de uma determinada instituição ou pessoa. O princípio da proveniência

determina  que  o  conjunto  de  documentos  de  uma  pessoa,  família  ou  entidade

coletiva não deve ser misturado ao de outras entidades produtoras. Este também é

conhecido como princípio de respeito aos fundos.

O  princípio  da  organicidade,  por  sua  vez,  está  relacionado  à  ordem

original  dos  documentos,  e  pode  ser definido  como  a  “relação  natural  entre

documentos de um arquivo em decorrência das atividades da entidade produtora

(ARQUIVO NACIONAL, 2005). Os dois princípios serão retomados neste trabalho

posteriormente. 
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No  Brasil,  a  consolidação  institucional  e  disciplinar  da  Arquivologia  é

relativamente  recente.  Embora  o  Arquivo  Nacional  tenha  sido  criado  em  1838,

oferecendo inclusive cursos em alguns momentos, a consolidação da área de forma

mais sistematizada viria a acontecer somente a partir da década de 1970, quando

surgem a primeira associação profissional, o primeiro periódico e o primeiro curso

superior  na  área  (FERREIRA;  KONRAD,  2014).  Para  alguns  autores,  a  sua

caracterização enquanto ciência é ainda mais recente:

Nos  últimos  vinte  anos  a  Arquivologia  adquiriu  contornos  como
disciplina científica face à emergência de novos modos de produção,
conservação e uso da informação. Tal como em muitos países, no
Brasil,  essas  alterações  têm  se  refletido  em  aspectos  legais,
tecnológicos, culturais,  organizacionais etc. (MARIZ et al.,  2012, p.
9).

A seguir  abordaremos a organização e o tratamento de arquivos,  com

foco na descrição. 

2.3 ORGANIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DE ARQUIVOS

A finalidade do trabalho do arquivista é permitir o acesso ao conteúdo dos

documentos.  Alguns autores têm chamado a atenção para o papel  de mediação

desempenhado por estes profissionais (LOUSADA, 2015). Como os arquivos, via de

regra, armazenam um volume elevado de documentos, a tarefa de encontrar uma

informação  pode  se  tornar  difícil  ou  até  mesmo  inviável  sem  a  utilização  de

instrumentos  de  pesquisa,  como  por  exemplo  os  guias,  inventários,  catálogos,

índices, entre outros. Basicamente, os usuários não podem ler todos os documentos

para  encontrar  o  que  buscam,  então,  os  arquivistas  apresentam  algumas

informações  de  forma  sintetizada,  para  que  os  usuários  possam  ter  acesso  ao

conteúdo dos documentos que integram os diferentes conjuntos, do nível mais geral

ao mais específico. Assim, o acesso aos documentos é possibilitado, entre outros,

por meio de instrumentos mediadores que permitem buscar e acessar um ou vários

documentos. Tais instrumentos de pesquisa são elaborados com base nos princípios
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arquivísticos, conforme abordado anteriormente, por meio da descrição arquivística.

Segundo a Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística, a ISAD(G),

o objetivo da descrição arquivística é identificar e explicar o contexto
e o conteúdo de documentos de arquivo a fim de promover o acesso
aos  mesmos.  Isso  é  alcançado  pela  criação  de  representações
precisas e adequadas e pela organização dessas representações de
acordo  com  modelos  predeterminados.  Processos  relacionados  à
descrição podem começar na ou antes da produção dos documentos
e continuam durante sua vida.  Esses processos permitem instituir
controles intelectuais necessários para tornar confiáveis, autênticas,
significativas e acessíveis descrições que serão mantidas ao longo
do  tempo.  (CONSELHO  INTERNACIONAL DE ARQUIVOS,  2001,
p.1).

Os  manuais  de  descrição  arquivística  indicam  a  pesquisa  histórica  e

social como uma tarefa da descrição de arquivos, especialmente para o contexto do

arquivo. Barbadillo Alonso (2011, p. 31, tradução nossa) considera que 

[…] as definições de descrição propostas pelas normas arquivísticas
fazem  referência  à  necessidade  de  registrar  informação  sobre  o
‘contexto,  conteúdo e  estrutura’ dos  documentos  de  arquivo.  Esta
ideia também se repete constantemente na literatura arquivística. 

Segundo Oliveira (2012, p. 16), a descrição arquivística pode ser definida

como “[…] uma representação produzida pelo arquivista, decorrente de um processo

de pesquisa, com metodologia e métodos próprios da arquivologia, que objetiva a

produção de conhecimento sobre os arquivos e o acesso aos mesmos”. Assim, a

descrição de contexto permite ao usuário conhecer o conjunto de documentos de

forma resumida, sintetizada. Ainda segundo Oliveira (2012, p. 17):

[...]  os  aspectos  técnico-científicos  se  referem  às  decisões
metodológicas,  e  os  programas  de  descrição  devem  contemplar
aspectos  como:  o  contexto  de  produção  do  arquivo;  o  nível  de
detalhamento da descrição; o potencial informacional do arquivo em
estudo; o perfil do usuário da instituição; os mecanismos de acesso
ao acervo e ao seu conteúdo informacional; o grau de exaustividade
dos instrumentos de pesquisa. 

Entretanto, nota-se que na descrição da área de contextualização existe

uma forte tendência à padronização, conforme aponta Oliveira (2012, p. 147):
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Na nossa área, desde os anos 1980 essa busca por um padrão de
descrição  se  confundiu  com a  padronização  dos  instrumentos  de
pesquisa. E esse processo produziu equívocos de interpretação da
função da descrição arquivística. 
O reducionismo produzido pela veiculação das normas de descrição
arquivística  promove  um  hiato  entre  os  arquivos  (objeto)  e  os
instrumentos  de  pesquisa  (produtos).  Além  disso,  as  fórmulas
ignoram os princípios arquivísticos em sua magnitude, considerando
que apenas com a identificação do produtor do arquivo a questão
arquivística estará resolvida. Na sequência de equívocos, verificamos
que  o  vínculo  arquivístico  restringe-se  à  identificação  da  relação
entre a unidade de descrição e o nível da descrição.  Bem como o
contexto arquivístico resume-se na elaboração de verbetes sobre a
história do produtor do arquivo. 

A reconstrução do contexto do arquivo é fundamental para a elaboração

dos instrumentos de pesquisa e mediação entre documentos e usuários. A descrição

de contexto está prevista na Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE,

2006), que divide a descrição em oito áreas: 

1) Área de identificação, onde se registra informação essencial para
identificar a unidade de descrição. 
2) Área de contextualização, onde se registra informação sobre a
proveniência e custódia da unidade de descrição.
3) Área de conteúdo e estrutura, onde se registra informação sobre o
assunto e a organização da unidade de descrição.
4) Área de condições de acesso e uso, onde se registra informação
sobre o acesso à unidade de descrição.
5) Área de fontes relacionadas, onde se registra informação sobre
outras  fontes  que  têm  importante  relação  com  a  unidade  de
descrição.
6) Área de notas,  onde se registra informação sobre o estado de
conservação  e/ou  qualquer  outra  informação  sobre  a  unidade  de
descrição que não tenha lugar nas áreas anteriores.
7) Área de controle da descrição, onde se registra informação sobre
como, quando e por quem a descrição foi elaborada.
8)  Área  de  pontos  de  acesso  e  descrição  de  assuntos,  onde  se
registra os termos selecionados para localização e recuperação da
unidade  de  descrição.  (CONSELHO  NACIONAL  DE  ARQUIVOS,
2006, p. 18, grifo meu).

As oito áreas contêm ao todo 28 elementos de descrição. Podemos notar

a relevância do contexto na descrição em diversos destes elementos. No quadro a

seguir podemos ver os elementos de descrição da área de Contextualização.
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Quadro 1 ― Elementos de descrição da área 2 da NOBRADE. 

Elemento Objetivo Regra

Nome(s)  do(s)
produtor(es)

Identificar  o(s)
produtor(s) da unidade
de descrição. 

Registre  a(s)  forma(s)  normalizada(s)  do(s)
nome(s)  da(s)  entidade(s)  produtora(s)  da
unidade de descrição.

História
administrativa/
biografia

Oferecer  informações
referenciais
sistematizadas  da
trajetória  do(s)
produtor(es),  de  sua
criação ou nascimento
até  sua  extinção  ou
falecimento.

Registre  de  maneira  concisa  informações
relacionadas  à  história  da  entidade  coletiva,
família  ou  pessoa  produtora  da  unidade  de
descrição.

História

arquivística

Oferecer  informações
referenciais
sistematizadas sobre a
história da produção e
acumulação  da
unidade de descrição.

Identifique a natureza da acumulação do acervo
e  registre  sucessivas  transferências  de
propriedade  e  custódia,  intervenções  técnicas
ao  longo  do  tempo,  dispersões  e  sinistros
relacionados à unidade de descrição.

Procedência Identificar  a  origem
imediata  de  aquisição
ou  transferência  da
unidade de descrição.

Registre  a  origem  imediata  da  unidade  de
descrição (nome da entidade que encaminhou),
a forma e data de aquisição, se possível com as
referências  pertinentes  (instrumento  formal  de
encaminhamento  e/ou  recebimento  como uma
correspondência,  o número e data da mesma,
números ou códigos de entrada da unidade de
descrição etc.). Se a origem for desconhecida,
recorra à expressão “dado não disponível”.

Fonte: Elaborado pelo autor baseado na Norma brasileira de descrição arquivística

(NOBRADE, 2006, p. 30-37).

Os arquivos não oferecem apenas as informações contidas e registradas

nos documentos individualmente. A relevância e potencial de uso dos documentos

está no seu conjunto, isto é, nas relações que os documentos mantêm entre si. Para

compreender estas relações não é possível simplesmente analisar o conteúdo dos

documentos,  mas  o  contexto  em  que  os  documentos  foram  produzidos,  num

primeiro momento,  e  também o contexto de custódia  e  uso destes documentos,

posteriormente.

A descrição de arquivos pode ser enquadrada em uma prática social com

arquivos,  normatizada pelo  campo da Arquivologia.  Para  realizar  esta  descrição,
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considerar o arquivo como inserido também em uma prática com documentos pode

contribuir para as metodologias de descrição, especialmente na área de contexto,

ampliando e reforçando o papel da pesquisa no trabalho do arquivista.

2.4 ARQUIVOS PESSOAIS

A  Arquivologia  constituiu-se  enquanto  campo  disciplinar  tendo  como

objeto os documentos acumulados nos arquivos de instituições, sejam públicas ou

privadas. Embora iniciativas de recolhimento e de preservação de arquivos pessoais

em países anglófonos remontem ao século XIX, foi somente a partir da década de

1960 que estes conjuntos começam a receber um tratamento diferenciado (HOBBS,

2016, p. 303-4). A partir de então, a disciplina começa a considerar os conjuntos de

documentos  de  pessoas,  em  parte  para  atender  a  demandas  surgidas  com

mudanças  ocorridas  no campo da  História  e  o  surgimento  de novas  disciplinas,

como a Memória Social. Portanto, a aceitação da própria Arquivologia para com os

arquivos de pessoas é relativamente recente (CAMARGO, 2009; OLIVEIRA, 2012;

SILVA e SANTOS, 2012). 

De acordo com Oliveira (2012, p. 31), “os arquivos pessoais e familiares

passaram a se destacar quando entendidos como patrimônio a ser preservado pela

sociedade, ou seja, quando foi reconhecido o seu valor para o estudo histórico e

como registro da memória da nação”. Silva e Santos (2012, p. 8) apontam para a

importância  do surgimento de instituições de pesquisa e tratamento dos arquivos

pessoais para o desenvolvimento destes materiais:
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No início da década de 1970, experiências pioneiras como a criação
do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea
do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do Arquivo
Edgar Leuenroth na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
estimularam o surgimento de instituições dedicadas à preservação
de arquivos de políticos,  escritores e cientistas.  Ao mesmo tempo
estas iniciativas associavam-se de forma bem sucedida à renovação
da pesquisa em ciências humanas e sociais e encontravam lugar na
agenda da comunidade arquivística. 
Ao constituírem-se em universo de possibilidades de exploração, por
parte de arquivistas,  historiadores e cientistas sociais,  os arquivos
pessoais  alcançaram,  ao  longo  das  últimas  décadas,  um  espaço
singular  no  âmbito  das  instituições  arquivísticas,  bem  como  nos
centros  de  documentação,  alguns  dos  quais  instituídos  para
conduzirem  a  gestão  da  memória  de  indivíduos  com  trajetórias
públicas.

Os arquivos de pessoas podem ser definidos como “[…] um conjunto de

documentos produzidos, ou recebidos, e mantidos por uma pessoa física ao longo

de sua vida e em decorrência de suas atividades e função social” (OLIVEIRA, 2012,

p. 33). O período de formação dos arquivos pessoais está atrelado ao período de

vida  de  seu  titular  e  o  seu  falecimento  implica  via  de  regra  no  descarte  ou  na

transferência da custódia dos documentos, seja para um herdeiro, seja para uma

instituição  de  guarda.  Terminado  o  período  de  produção  e  acumulação  dos

documentos,  a  custódia  do arquivo  pode  ser  transferida  para  uma  instituição,

processo  denominado  de  institucionalização.  Quando  a  custódia  do  arquivo  é

transferida para uma instituição, o interesse no arquivo vai além de função primária,

de prova, mas também para uma função secundária, de pesquisa, servindo de fonte

de informação para outros investigadores.

Algumas  particularidades  dos  documentos  pessoais,  em contraposição

aos documentos institucionais, são evidenciadas por Santos (2012, p. 22): 

valorizado pelos historiadores, o arquivo pessoal se distingue pela
capacidade  de  apresentar,  em  meio  às  ações  que  revelam  os
vínculos do indivíduo com as instituições sociais, aquelas ligadas ao
universo das relações de amizade e de amor, escolhas intelectuais,
obsessões etc.

A  terminologia  usada  para  designar  os  arquivos  institucionais  dos

pessoais permite compreender um pouco sobre o status de cada um na sociedade e

na própria Arquivologia. Camargo (2009), por exemplo, destaca o fato de no Brasil
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não  ter  se  adotado,  como  em  outros  países,  termos  diferentes  para  conjuntos

documentais produzidos e acumulados no âmbito de instituições e no âmbito privado

ou pessoal. Esta diferenciação pode ser observada, segundo a autora, em países de

língua inglesa, com o emprego dos termos “archives” ou “manuscripts”, por um lado,

e “personal papers”, de outro20.  Retomando o fim da distinção apontada pela autora,

a qual  ressalta  que no Brasil  a  designação comum de “arquivo”  para ambos os

casos não resultou em um tratamento igualitário.  Pelo contrário,  a aceitação dos

arquivos pessoais no campo da Arquivística vem acontecendo após uma série de

debates  e  pesquisas.  Camargo  (2009)  demonstra  um  pouco  desta  discussão,

recorrendo inclusive ao uso explícito da redundância no título de um de seus artigos

―  “Arquivos pessoais são arquivos” ― em uma tentativa de elucidar a questão. 

Segundo Oliveira (2012, p.15), 

[…]  a  produção dos arquivos  das organizações é  estruturada em
instrumentos  legais,  normativos  e  de  controle.  No  entanto,  esse
quadro  não  é  encontrado  quando  nos  referimos  à  produção  dos
arquivos pessoais. Consequentemente, a pesquisa necessária para a
compreensão do contexto arquivístico é mais complexa e, na maioria
dos casos, ambivalente.

A resistência à aceitação dos arquivos de pessoas como arquivo não é

fortuita.  De  fato,  estes  conjuntos  documentais  possuem  características  e

particularidades que, em um primeiro momento, impuseram desafios e questionaram

alguns  dos  fundamentos  da  própria  Arquivística,  conforme  apontado  por  Santos

(2012, p. 22):

[...] se por um lado, os arquivos pessoais passaram a exercer forte
fascínio entre os historiadores, por outro, também se constituíram em
fonte  permanente  de  desafios  para  os  arquivistas,  a  partir  do
momento em que foram abrigados nos arquivos públicos, convivendo
com os conjuntos documentais de origem institucional.

Ao menos  dois  aspectos  podem ser  considerados  dentre  os desafios,

conforme apontado acima: a função probatória e a autenticidade dos documentos. 

20 Nota-se que o termo personal papers está em desuso, indicando possivelmente um arrefecimento
na diferenciação terminológica entre arquivos institucionais e pessoais. 
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O caráter probatório dos documentos tem sido questionado em relação à

intencionalidade ou não do titular em deixar registradas determinadas informações,

interferindo na construção do arquivo que poderia ser deixado como legado para a

sociedade. Para o campo da arquivística, esta questão é resolvida na medida que os

documentos servem de registros das atividades e ações de seus titulares. Segundo

Oliveira  (2012,  p.  33),  “esses  documentos,  em  qualquer  forma  ou  suporte,

representam a vida  de seu titular,  suas redes de relacionamento  pessoal  ou  de

negócios.  Representam  também  o  seu  íntimo,  suas  obras  etc.”  A  autora

complementa afirmando que os arquivos pessoais são registros do papel de seus

produtores na sociedade, num sentido amplo. 

A questão da autenticidade, por sua vez, pode resultar em dificuldades

para os arquivos pessoais se não corretamente entendida, levantando discussões

entre  pesquisadores da Arquivologia  e  de  outras  áreas21.  Embora  seja  um tema

típico  da  Diplomática,  consideramos  importante  explicitar  a  diferença  entre

autenticidade e veracidade, a meu ver um dos motivos causadores destes debates. 

Considerando que o documento de arquivo é o registro, a prova de um

fato ou ação, produzido por uma entidade produtora (pessoa ou instituição), então

um documento autêntico é aquele que cumpre a sua função de registro ou prova de

uma atividade ou ação,  ainda que esta  ação não tenha ocorrido ou até mesmo

encerre  em  registrar  algo  inverídico,  conscientemente  ou  não,  pelo  produtor  do

documento. Portanto, a veracidade está relacionada ao conteúdo ou ao enunciado

do documento. Ao arquivista não será possível verificar ou atestar a veracidade de

todos  os  documentos,  mas  sim  a  autenticidade,  isto  é,  se  os  documentos  são

autênticos  no  sentido  de  prova  das  ações  de  seus  titulares.  Assim,  criam  as

condições  para  que  outros  pesquisadores  possam  investigar  a  veracidade  das

informações neles registradas. Caberá aos pesquisadores de outras áreas ou aos

próprios arquivistas em situações específicas tratar da veracidade dos documentos,

mas isso apenas será possível se a autenticidade estiver garantida ou, pelo menos,

que  os  fatores  que  interferem  nesta  autenticidade  estejam  explicitados  pelo

arquivista. 

Os  desafios  para  os  arquivos  pessoais  repousam  em  parte  em  seu

21 A questão da autenticidade também está relacionada ao uso do termo ‘neutralidade’, por parte
dos arquivistas, outro ponto de debate entre os pesquisadores de distintos campos das ciências.
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processo de produção e institucionalização, pois os documentos são elaborados e

mantidos,  na  maior  parte  dos  casos,  supostamente  com  menor  rigor  técnico  e

possuem uma trajetória anterior à instituição de guarda. Neste caso, assim como

para os arquivos institucionais, os contextos de produção e custódia dos arquivos

são  relevantes  para  a  organização  e  o  tratamento  dos  arquivos  pessoais  e,

consequentemente, para o acesso ao conteúdo dos documentos, contribuindo assim

para  a  disseminação  de  fontes  de  pesquisa  e  para  a  formação  do  patrimônio

documental de uma nação.

2.5 ARQUIVOS PESSOAIS E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Nos últimos  anos  os  arquivos  pessoais  têm se  configurado  como um

campo de pesquisa em diversas áreas,  como as Ciências Sociais,  a Ciência da

Informação,  entre  outras.  A Arquivologia,  conforme apresentado  anteriormente,  a

partir  de  1970,  começa  a  validar  e  considerar  os  documentos  produzidos  e

acumulados por pessoas como arquivos propriamente ditos. Nesta seção apresento

uma breve  análise  dos  arquivos  pessoais  no  campo da  Ciência  da  Informação,

circunscrita  aos  trabalhos  apresentados  no  Encontro  Nacional  de  Pesquisa  em

Ciência da Informação (ENANCIB)22. O Encontro foi escolhido por ser um importante

fórum de discussão da CI, especialmente na esfera da produção acadêmica. 

Na  análise  dos  trabalhos  selecionados  foram  identificados  três  temas

principais: 1) preservação; 2) patrimonialização; e 3) memória individual e memória

coletiva,  todos  com  abordagens  voltadas  para  os  arquivos  pessoais.  A  seguir

apresento uma síntese de cada um destes temas.

Um tema recorrente aos arquivos pessoais no levantamento realizado é o

da sua preservação. Vitoriano (2014) aponta que a lei 8.159, sancionada em 1991,

que  estabelece  mecanismos  para  desenvolvimento  e  preservação  dos  arquivos,

dispõe  sobre  a  política  nacional  de  arquivos  públicos  e  privados  e  dá  outras

22 Uma  versão  preliminar  deste  levantamento  foi  elaborada  na  disciplina  Arquivos  pessoais  e
Memória, ministrada pela Profa. Dr. Lucia Maria Velloso de Oliveira, no PPGCI-UFF, no segundo
semestre de 2015. Uma segunda versão foi apresentada no XVII Encontro Nacional de Pesquisa
em Ciência da Informação (ENANCIB), em 2016. (RIZZI, 2016).
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providências. A lei consegue ter maior efetividade no âmbito dos arquivos públicos,

mas segundo Vitoriano (2014), 

Os  arquivos  privados,  como  representantes  da  parcela  da
documentação  produzida pela  sociedade  civil,  encontram nessa  e
nas demais leis e decretos pertinentes ao tema, algumas limitações
de abrangência que se relacionam especificamente ao conceito de
documento privado. 
A propriedade  privada  é  um dos  direitos  fundamentais  garantidos
pela  Constituição  Federal  de  1988.  Dentro  do  conceito  de
propriedade, como o conjunto de bens pertencentes a um indivíduo,
o documento produzido por entidade privada ou pessoa, no âmbito
de  suas  atividades,  faz  parte  de  seu  acervo  particular,  de  direito
privado, portanto. (VITORIANO, 2014, p. 2584).

Desta forma, a iniciativa de preservar um arquivo privado deve partir do

proprietário,  a  princípio  o  próprio  titular,  mas  poucos  são  os  que  conseguem

desempenhar esta tarefa. Quando a doação não acontece, a própria lei 8.159/1991

estabelece uma forma de identificação de arquivos de “interesse público e social”.

Essa nomeação é sugerida pela Câmara Técnica de Arquivos Privados, subordinada

ao Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) (VITORIANO, 2014). Assim, 

Mesmo nesse caso de indicação pelo poder público dos arquivos de
interesse  público  e  social,  a  efetividade  de  qualquer  processo  de
preservação estará sujeita ao desejo voluntário do titular em recolher
estes  documentos  a  uma  instituição  de  custódia  de  arquivos
permanentes e permitir  o acesso público.  Somente numa situação
flagrante de descumprimento da lei, como num caso de alienação ou
destruição iminente do acervo, é possível,  por intervenção judicial,
reverter  o  processo.  É  de  se  perguntar,  portanto,  em  que
circunstâncias  os  arquivos  privados  de  empresas,  entidades  e
pessoas são preservados.  O que temos visto é que,  somente um
pequeno número desses arquivos têm chegado a público. E mesmo
assim, na maior parte das vezes, são os arquivos de empresas de
capital  misto  e  os  arquivos  pessoais  de  personalidades  públicas
(especialmente  políticos  e  artistas),  os  que  têm  sido  mais
frequentemente abertos aos pesquisadores. (VITORIANO, 2014).

Em geral,  o  mais  comum é  transferência  dos  arquivos  pessoais  para

instituições de guarda, tanto arquivos públicos quanto instituições científicas e de

pesquisa. A questão da escolha da preservação de um conjunto de interesse público

e  posteriormente  o  processo  de  transferência  da  custódia  se  colocam  como
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obstáculos na preservação dos arquivos pessoais. E mesmo após a transferência

para uma instituição, outros desafios se impõem, como o tratamento e acesso.

Um segundo tema recorrente nos artigos foi  relacionado à questão do

patrimônio documental. Nas últimas décadas o termo patrimônio tem sido cada vez

mais recorrente e vem ganhando novos significados. Diversos autores têm chamado

a atenção para a ideia de  patrimônio documental, no qual incluem-se também os

arquivos pessoais. Lage (apud CRIVELLI; BIZELLO, 2012), entende que o conceito

de patrimônio documental é um complexo composto por três elementos: documento,

informação e fonte histórica, que são considerados, portanto, pontos para análise e

definição  dos  patrimônios  documentais.  Lage  (apud  CRIVELLI;  BIZELLO,  2012)

afirma que “o que vale observar para que seja um patrimônio documental […] é a

condição de preservação da memória e da identidade dos povos a partir de seus

feitos e de suas manifestações culturais, mantidas em algum suporte material”. Não

se  pode  desconsiderar  o  caráter  de  atribuição  do  título  de  conjuntos

patrimonializados. Outros autores, como Bellotto (apud CRIVELLI; BIZELLO, 2012),

ampliam  a  noção  ao  considerar  patrimônio  documental  o  próprio  arquivo

permanente, dada sua necessidade de preservação23.

Após este panorama sobre a questão dos patrimônios Crivelli  e Bizello

(2012) apresentam o Programa Memória do Mundo, criado pela UNESCO em 1992.

O  Brasil  integra  o  programa  desde  2004,  tendo  realizado  a  nomeação  de  38

conjuntos  documentais,  sendo  12  destes  de  pessoas  físicas,  ou  seja,  arquivos

pessoais nomeados como patrimônio documental brasileiro24.

23 Esta diferença de compreensão sobre os limites e definições de patrimônios documentais por si
só já renderia uma discussão interessante. 

24 A lista de “bens de patrimônio Brasileiro nominados no registro nacional do Brasil do Programa
Memória  do  Mundo  (MOW)  da  UNESCO,  de  2007  a  2018,  enumera  cerca  de  26 arquivos
pessoais:  2007:  1)  Arquivos  Getúlio  Vargas;  2)  Arquivo  João  Guimarães  Rosa;  3)  Arquivo
Machado de Assis; 4) Arquivo Oswaldo Cruz. 2008: 5) Fundo Carlos Chagas; 6) Arquivo Joaquim
Nabuco; 7) Arquivo Oscar Niemeyer. 2009: 6) Acervo Jesco von Puttkamer; 7) Fundo Florestan
Fernandes; 8) Manuscritos musicais de Carlos Gomes. 2010: 9) Arquivo Tamandaré [Almirante
Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré, Patrono da Marinha]; 10) Coleção Alexandre
Rodrigues Ferreira; 11) Viagens do Imperador D. Pedro II pelo Brasil e pelo mundo. 2011: 12)
Arquivo  Roquete  Pinto;  13)  Arquivo  Rui  Barbosa.  2012:  14)  Arquivo  Herbert  de  Souza;  15)
Coleção  Carlos  Gomes  2013:  16)  Manuscritos  musicais  de  Ernesto  Nazareth;  17)  Coleção
Sanson. 2014: 17) Acervo Educador Paulo Freire; 18) Fundo Plínio Salgado; 19) Arquivo pessoal
Nise da Silveira; 20) Coleção Francisco Curt Lange; 21) Acervo documental e iconográfico de
Abdias Nascimento. 2015: 22) Arquivo pessoal Rubens Gerchman. 2016: 23) Acervo de Jean-
Pierre Chabloz; 24) Arquivo Arthur Ramos. 2017: 25) Arquivo Lima Barreto; 26) Coleção Vladimir
Kozák.
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Neste  sentido,  um  arquivo  pessoal  é  guindado  à  qualidade  de
patrimônio  por  uma ação conjunta  do seu conteúdo  informacional
intrínseco, enquanto registro e fonte de informação histórica, jurídica
ou probatória, aliado à imagem socialmente construída do titular do
acervo (CRIVELLI; BIZELLO, 2012, p. 7). 

Os autores apontam que estes dois fatores ― o conteúdo e a imagem

socialmente construída do titular ― podem fornecer ao conjunto o potencial para a

patrimonialização, por terem pertencido a “personalidades da cultura geral do país” e

representantes  de  “campos  específicos  de  atuação  social  e  do  conhecimento”,

conforme apontado, e possibilitam inúmeras abordagens de pesquisa, incluindo a

questão da memória, conforme veremos a seguir.

Um terceiro tema frequentemente ligado aos arquivos pessoais têm sido a

memória. De maneira recorrente o tema é abordado como se numa relação direta

entre arquivos pessoais, memória individual e memória coletiva. Alguns chegam a

considerar  os  arquivos  pessoais  como  reflexo  ou  amostra  da  memória  coletiva,

contudo esta associação pode limitar o enquadramento destes conjuntos. 

Com a intenção de refletir “a partir da relação entre os acervos pessoais e

a memória individual  como uma perspectiva para olhar a memória coletiva, ideia

presente na obra de Halbwacs”, Silveira (2011) analisou a memória individual como

representativa da memória coletiva, a partir do acervo pessoal de Coriolano Mário de

Araújo Benício (1911-1984). Benício era integrante de destaque na cena artística e

cultural da cidade de Rio Grande (Rio Grande do Sul). Dentre suas atividades, atuou

como teatrólogo,  diretor,  ator,  escritor  e professor de teatro,  além de jornalista  e

entusiasta das festas de carnaval de sua cidade.

Após a sua morte, na década de 1980, parte do seu acervo pessoal
foi  doado  ao  Centro  de  Documentação  Histórica  (CDH)  da
Universidade Federal do Rio Grande (FURG). A documentação que
está no centro compreende os anos de 1913 a 1982. Constituem o
acervo  documentos  manuscritos,  jurídicos  e  contábeis  das
instituições que participou; folders e cartazes com anúncios de peças
teatrais  e  filmes;  fotografias;  correspondências;  cartões  de
apresentação;  alguns  de  seus  desenhos  e  recortes  de  jornais  e
revistas da região, do Estado e do país. Toda esta documentação foi
armazenada e preservada pelo próprio titular. (SILVEIRA, 2011).
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Em  seu  trabalho,  o  autor  defende  que  as  memórias  individuais  são

reflexos  da  memória  coletiva,  como  se  as  primeiras  fossem  necessariamente

representações  da  segunda25.  A  interpretação  dos  arquivos  pessoais  como

representação  ou  correspondente  direto  da  memória  coletiva  deve  ser  também

questionada e é preciso cautela ao estabelecer uma relação direta e obrigatória dos

arquivos  pessoais  como  testemunhos  da  memória  coletiva.  Certamente  as

contribuições  de  Halbwacs  permitem  abordagens  interessantes  para  interpretar

questões sociais relacionadas à memória, contudo, é preciso considerar os arquivos

pessoais como sistemas culturais complexos, a exemplo de outros aspectos sociais.

É possível notar a ausência de outros autores que trabalham com o tema

dos arquivos pessoais e não publicaram no ENANCIB, uma vez que existem outros

fóruns acadêmicos e profissionais mais relevantes para a Arquivologia. Contudo, o

levantamento buscou evidenciar a presença da temática no campo da Ciência da

Informação, permitindo ao menos visualizar a quantidade e os tipos de abordagens

sobre arquivos pessoais no âmbito da CI. Dentre os artigos levantados, nota-se que,

embora na totalidade apresentem temáticas variadas, é possível notar que a maior

parte  trata  dos  temas  mencionados  anteriormente:  preservação,  patrimônio  e

memória. 

2.6 MUSEUS ETNOGRÁFICOS

No Brasil  o  Instituo Brasileiro  de  Museus (2016)  utiliza a definição do

Departamento  de  Museus  e  Centros  Culturais  (IPHAN)  de  outubro  de  2005:  “o

museu é uma instituição com personalidade jurídica própria ou vinculada a outra

instituição com personalidade jurídica, aberta ao público, a serviço da sociedade e

de  seu  desenvolvimento”.  O  cenário  internacional  o  conceito  de  museus  vem

passando por transformações, mas ainda é válida a concepção de que

25 No  trecho  a  seguir  este  argumento  é  problematizado:  “Sobre  a  construção  do  conceito  de
memória coletiva, Candau (2008) adverte que para ele, o conceito ainda é frágil e merece atenção
e cuidados ao ser trabalhado. Para o autor a memória individual é a coleção de momentos vividos
e armazenados pelo cérebro. Já a memória coletiva é mais complexa e subjetiva, pois se daria na
transmissão de informações sociais e culturais, ou seja, o compartilhamento de memórias, no
qual  os  sócio-transmissores  são  os  responsáveis  pela  construção  da  memória  dita  coletiva.”
(SILVEIRA, 2011).
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o museu é uma instituição permanente, aberta ao público, sem fins
lucrativos,  a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento,  que
adquire, conserva, pesquisa, expõe e divulga o patrimônio material e
imaterial  da  humanidade  com  a  finalidade  de  promover  o
conhecimento,  a  educação  e  o  lazer.  (International  Council  of
Museuns, 2007).

A partir dos anos 1980 o campo da Museologia, começam a ganhar força a

discussão da função dos museus e de seu papel na sociedade, tendo em vista que

estas instituições estiveram tradicionalmente sob a égide dos dominantes. Nesse

sentido,  surgem também  novos  termos,  em oposição  ao  conceito  e  ao  modelo

tradicionais de museu, como ‘museu social’, ‘museologia social’, ‘ecomuseu’, entre

outros.  Entretanto,  para  alguns  autores,  o  uso  destes  neologismos  resulta  em

redundância, uma vez que todo museu é social (SOARES, 2012). 

Os museus estão ligados à própria formação da Antropologia. Criados na

Europa a partir do século XIX, os museus etnográficos detiveram-se principalmente

na articulação de discursos sobre os povos distantes, e o distanciamento geográfico

e a novidade do exótico incidiu no imaginário de suas populações. Estes museus,

conhecidos como gabinetes de curiosidades, confundem-se em grande medida com

museus coloniais (CHAGAS, 2007, p. 175).  L'Estoile (s.d., p. 33), afirma que tais

museus, principalmente os museus de antropologia e história, podem ser divididos

em duas categorias distintas, em relação às identidades coletivas: os museus de si e

os museus dos Outros:

Assim, em suas diversas formas, o 'museus de si' responde à
questão  'quem  somos  nós?',  endereçando-se  tanto  ao
visitante externo quanto à própria 'comunidade' que objetiva
reforçar ou mesmo constituir. […] A noção de um 'museu dos
Outros' é muito mais estranha. Ela remete precisamente aos
que  são  definidos  como  'outros'  em  oposição  a  Nós.
(L'ESTOILE, s.d., p. 33).

O 'museu dos Outros', por sua vez,
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[…]  expõe  as  'coisas  dos  outros':  objetos  que  tem  por
característica principal serem exóticos no próprio sentido da
palavra,  ou seja,  serem originários  de um lugar  distante  e
terem sido levados até 'nossa terra' pelos que estiveram na
'terra dos outros' por diversos motivos: expedições militares,
missões  religiosas,  comércio,  explorações,  administração,
viagem, etc. A forma mais frequente de museu dos outros foi
o  museu  de  etnografia.  O  princípio  básico  do  museu
etnográfico, tal como se coloca na segunda metade do século
XIX, na esteira do museu de história natural, foi de apresentar
em chave  enciclopédica  a  diversidade  de  raças  e  culturas
humanas, concebida segundo o modelo da diversidade das
espécies (L'ESTOILE, s.d.,  p. 36). 

Complementando o trecho acima, o autor sustenta ainda que os museus

de si “expõe os tesouros de uma comunidade, seja municipal, provincial, regional ou

nacional, constituindo um 'nós'.” (L'ESTOILE, s.d., p. 33). A respeito do surgimento

dos museus etnográficos no Brasil, Schwarcz (2008, p. 67) explica que 

[…]  o  final  do  século  XIX  viu  florescer  uma  série  de  museus
etnográficos,  profundamente  vinculados  aos parâmetros  biológicos
de investigação e a modelos evolutivos de análise. É a partir dessa
perspectiva  que se compreenderá a instalação e desenvolvimento
dos primeiros museus etnográficos brasileiros, bem como o debate
que  estabeleceram com os  demais  centros  de  ensino  que  nessa
mesma época atuavam no país.

Além disso, “o que se construiu nos museus etnográficos e antropológicos

brasileiros também foi um discurso sobre um 'outro' interno à nação ou contido no

território  nacional”  (CHAGAS,  p.  175).  Para  o  autor,  no  Brasil  este  fenômeno

acontece a partir do século XX. 

Nesta  perspectiva  de  “museus  de  si”  e  “dos  outros”,  o  Museu  Théo

Brandão é um museu de si, uma vez que tem como linha de atuação o folclore e a

cultura  popular  alagoana.  Por  outro  lado,  na  medida  em  que  é  concebido  por

integrantes  de  um  determinado  segmento  da  sociedade,  uma  elite  intelectual  e

econômica que buscam registrar e coletar aspectos da cultura popular, o museu é

também,  de  certa  forma,  um  museu  dos  outros.  Neste  caso,  caberia  o

questionamento do próprio L'Estoile (s.d., p. 44): “na realidade, podemos perguntar

se não é o próprio projeto de um 'museu dos Outros' que se tornou hoje em dia

problemático”. 
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3 METODOLOGIA

Em  relação  à  sua  metodologia,  a  pesquisa  acadêmica  pode  ser

categorizada de diferentes maneiras, a depender do critério de análise, resultando

em distintas  tipologias.  Em  relação  aos  objetivos  a  que  se  propõe,  a  presente

pesquisa  pode  ser  enquadrada  como  descritiva.  Em  relação  à  abordagem

metodológica,  trata-se  de  um  estudo  de  caso.  Considerando  as  fontes  de

informação, trata-se de uma pesquisa de campo, bibliográfica e documental. Quanto

à análise, buscou-se uma abordagem qualitativa.

Quadro 2: Especificação do tipo de pesquisa.

Tipo de pesquisa 
segundo o objetivo

Tipo de pesquisa 
segundo a abordagem 
metodológica

Tipo de pesquisa 
segundo as fontes de
informação

Tipo de pesquisa 
segundo a natureza 
dos dados

- Descritiva - Estudo de caso - Campo
- Bibliográfica
- Documental

- Qualitativa

Fonte: Elaboração do autor baseado em Gonsalves (2001).

A seguir abordaremos cada uma destas caracterizações.

3.1 PESQUISA DESCRITIVA

Considerando o seu objetivo, a presente pesquisa pode ser enquadrada

como  descritiva.  Este  tipo  de  pesquisa  é  bastante  empregado  no  campo  das

Ciências  Sociais,  e  busca  apresentar  as  características  do  fenômeno  ou  objeto

estudado  e  pode também evidenciar  a  existência  de  relações entre  variáveis.  A

descrição resultante de um estudo de caso objetiva ainda “[…] identificar temas ou

questões que virão à tona ao estudar o caso (análise de temas), “[…] não para fazer

generalizações  além  do  caso,  mas  para  compreender  a  sua  complexidade”

(CRESWELL, 2014, p. 87).
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3.2 ESTUDO DE CASO

De acordo com Cresweel (2014, p. 87), a abordagem do estudo de caso é

empregada em diversas ciências, na Psicanálise freudiana, no Direito (caso jurídico),

nas ciências  políticas  (relatos  de casos)  e  na Medicina  (análise  de caso de um

problema)  (CRESWELL,  2014,  p.  87).  O autor  ressalta,  ainda,  que os  cientistas

sociais estão familiarizados com a abordagem do Estudo de Caso e aponta duas

possibilidades para o seu desenvolvimento:  na primeira o pesquisador  elabora e

define o problema a ser estudado e em seguida seleciona um ou mais casos para

desenvolver sua investigação; na segunda, o pesquisador já parte do caso em si,

que comporta uma questão de pesquisa, tendo em vista sua particularidade. Nesta

perspectiva, “um estudo de caso qualitativo pode ser composto para ilustrar um caso

peculiar,  um caso que tem interesse incomum por si  só e precisa ser descrito e

detalhado. Isso é chamado de caso intrínseco” (STAKE, 1995 apud CRESWELL,

2014). 

As  características  definidoras  do  Estudo  de  Caso,  apontadas  por

Creswell, são: a) identificação do caso a ser pesquisado; b) intenção de estudar um

caso  único  e  peculiar  (caso  intrínseco)  ou  pesquisar  uma questão  preliminar  e,

posteriormente, escolher um caso ou vários (caso instrumental); c) compreensão em

profundidade do caso (fontes variadas); d) recomendação de seis tipos de fontes a

serem  coletadas  ― documentos,  registros  de  arquivo,  entrevistas,  observações

diretas, observação participante  26   e artefatos físicos; e) análise dos dados ― análise

de múltiplas unidades dentro do caso (análise incorporada), análise da totalidade do

caso  (análise  holística),  ou,  em  múltiplos  casos,  emprega-se  comparação;  f)

descrição do caso ― identificação de temas ou questões que virão à tona ao estudar

o caso (análise de temas);  os quais podem ser organizados cronologicamente; g)

conclusões a respeito do significado global do caso ― asserções (Stake); h) padrões

ou explicações (Yin) ou lições gerais. (CRESWELL, 2014, p. 87, grifo nosso).

Outra distinção feita por Creswell (2014) está na análise dos dados, que

pode contemplar todo o caso (análise holística) ou de um aspecto específico do caso

(análise  incorporada).  Desta  forma,  a  presente  pesquisa  pode  ser  caracterizada

26 Será tratado na próxima subseção.
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como  um  estudo  de  caso  intrínseco,  tendo  como  objeto  o  caso  organização  e

institucionalização do arquivo de Théo Brandão. 

No caso da presente investigação, a identificação ou escolha do caso não

foi aleatória,  mas decorrente de minha atuação profissional enquanto docente do

Curso  de  Biblioteconomia  da  Universidade  Federal  de  Alagoas.  Ingressei  nesta

universidade em 2010 e a partir  de 2011 passei a colaborar com o Museu Théo

Brandão de Antropologia e Folclore, pertencente à própria universidade, em projetos

de extensão que visavam a organização e preservação dos acervos bibliográfico e

arquivístico. A esta colaboração como “documentalista”, a partir de 2013 somou-se

outra, à de pesquisador, quando ingressei como aluno do Curso de Especialização

latu-sensu em Antropologia oferecido pelo Instituto de Ciências Sociais da UFAL, em

parceria com o próprio Museu. A partir daí passei a exercer esse duplo papel, o de

documentalista e de pesquisador em Antropologia, o que me  possibilitou elaborar

parte dos questionamentos que me levaram ao doutorado. 

3.3 FONTES DE PESQUISA

Conforme a literatura orienta, para coleta de dados foram utilizadas fontes

de pesquisa variadas, como documentos, registros de arquivo, entrevistas informais,

observação  direta  e  participante  e  artefatos  físicos  (incluindo  os  documentos

enquanto  objetos  da  cultura  material).  Abordaremos  a  seguir  os  principais

procedimentos de produção de dados para a pesquisa: bibliográfica, de campo e

documental.

3.3.1 Pesquisa bibliográfica

O levantamento e a análise bibliográfica buscaram embasar teoricamente

o  estudo.  Foram  realizadas  buscas  e  levantamentos  bibliográficos  na  Biblioteca

Central do Gragoatá, da Universidade Federal Fluminense, e na Biblioteca Central e

na  Biblioteca  do  Museu  Théo  Brandão  de  Antropologia  e  Folclore,  ambas
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pertencentes  à  Universidade  Federal  de  Alagoas.  Além  disso,  as  disciplinas

cursadas no PPGCI-UFF e no PPGMS-UNIRIO forneceram obras e artigos utilizados

no trabalho.

No  caso  do  levantamento  de  artigos  sobre  arquivos  pessoais

apresentados  nos  ENANCIB,  foram realizadas  buscas  na  base  BENANCIB,  que

disponibiliza os trabalhos apresentados nos anais do referido evento desde o seu

início,  em  1994,  e  no  site  do  próprio  evento,  nos  anos  2014  e  201527.  Foram

utilizados os seguintes termos de busca e seu respectivo resultado (quantidade de

itens recuperados):

Quadro 3 ― Termos de busca e resultados na base BENANCIB.

Pesquisa Termo de busca Resultado

1 Arquivos 1145

2 Arquivos pessoais (operador OR) 2105

3 “Arquivos pessoais” (operador AND) 45

4 “Arquivo pessoal” (operador AND) 31

5 “Arquivos privados” 21

6 “Acervos pessoais” 9

Fonte: elaboração própria.

Devido ao fato do primeiro termo de busca possuir grande extensão, o

resultado foi um número elevado de itens recuperados, inviabilizando uma análise

individual dos artigos. Por isso, as buscas seguintes foram delimitadas, diminuindo a

revocação  e  aumentando  a  precisão  dos  itens  recuperados.  Desta  forma,  os

resultados das pesquisas 3 a 6 puderam ser analisados individualmente. Após esta

análise,  foram  selecionados  os  trabalhos  que  tivessem  como  tema  central  ou

secundário  os  arquivos  pessoais,  totalizando  35  artigos.  Esse  levantamento  de

dados referentes à ocorrência de trabalhos com a temática “Arquivos pessoais” nos

ENANCIB não altera a natureza da pesquisa, que se propõe qualitativa, conforme

argumenta Gonsalves (2001, p. 68):

27 A base contempla os anais até o ano de 2013 (e 2014 em partes). Por isso 2014 e 2015 foram
pesquisados diretamente nos anais (2014) e no site (2015) do evento e os resultados encontrados
foram somados aos da base. 
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[…]  utilizar  um  dado  quantitativo  não  significa  necessariamente
mergulhar nos pressupostos teóricos do positivismo. Assim como a
utilização  de  um  dado  qualitativo  não  indica  que  você  estará
mergulhando em pesquisas de caráter etnográfico, que remontam às
origens da abordagem qualitativa.

O levantamento permitiu verificar como o tema ainda é pouco tratado nos

Encontros Nacionais de Pesquisadores em Ciência da Informação.

3.3.2 Pesquisa de campo

A pesquisa de campo tem sido empregada pelas Ciências Sociais desde

sua formação, em especial o campo da Antropologia. Em grande medida, a pesquisa

de campo culminou na etnografia, que iniciou como um tipo de descrição dos povos

distantes, ditos primitivos. Na medida em que a própria disciplina passou a repensar

e  reinventar  o  seu  objeto  e,  por  assim dizer,  o  seu  fazer,  também a etnografia

passou por transformações.  Ultimamente, a etnografia tem sido pensada como um

tipo particular de escrita, portanto, o ato de escrever ocupa um espaço central na

pesquisa etnográfica. 

Para Oliveira (2000, p. 28), “talvez o que torne o texto etnográfico mais

singular,  quando  o  comparamos  com  outros  devotados  à  teoria  social,  seja  a

articulação que busca entre o trabalho de campo e a construção do texto”. Marcus e

Cushman (apud  Oliveira,  2000,  p.  26)  consideram que  a  etnografia  poderia  ser

definida como ‘a representação do trabalho de campo em textos’. 

[…] a textualização da cultura, ou de nossas observações sobre ela,
é  um  empreendimento  bastante  complexo.  Exige  o  despojo  de
alguns hábitos no escrever, válidos para diversos gêneros da escrita,
mas que para a construção de um discurso disciplinado por aquilo
que se poderia chamar de ‘(meta)teoria social’ nem sempre parecem
adequados. É, portanto, um discurso que se funda em uma atitude
toda  particular  que  poderíamos  definir  como  antropológica  ou
sociológica. (OLIVEIRA, 2000, p. 26).

Ainda nessa linha de pensamento, o autor sustenta que:
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[…] o ato de escrever é simultâneo ao ato de pensar. Quero chamar
a atenção sobre isso, de modo que torne claro que ― pelo menos ao
meu modo de ver ― é no processo de redação de um texto que
nosso pensamento caminha, encontrando soluções que dificilmente
aparecerão  antes  da  textualização  dos  dados  provenientes  da
observação sistemática.

Parar o antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira (2000, p. 17),

[…] a especificidade do trabalho antropológico ― pelo menos como o
vejo e como procurarei demonstrar ― em nada é incompatível com o
trabalho  conduzido  por  colegas  de  outras  disciplinas  sociais,
particularmente quando, no exercício de sua atividade,  articulam a
pesquisa empírica com a interpretação de resultados.

Neste sentido, a Antropologia voltou-se também para os grupos sociais e

instituições próximas, incluindo os arquivos. Castro e Cunha (2005, p. 3) afirmam:

[...] cada vez com mais intensidade, antropólogos têm realizado um
tipo de trabalho de pesquisa ― nos arquivos e sobre arquivos ―
tradicionalmente associado a historiadores ou arquivistas.  Além de
utilizar  arquivos como fonte de conhecimento para a produção de
suas análises, desde, pelo menos, os anos 1980, os antropólogos
têm  refletido  sobre  a  natureza  de  registros  documentais
transformados em fontes e,  em alguns casos,  têm produzido e/ou
organizado  arquivos  e  coleções  a  partir  de  uma  perspectiva
antropológica.

Assim,  a  etnografia  de  arquivos  refere-se  à  pesquisa  etnográfica

desenvolvida no âmbito dos arquivos e das instituições que os custodiam. Segundo

Castro (2008, p. 47), a pesquisa antropológica em arquivos propõe-se a:

[...] considerar  a ida ao arquivo e a interação com os arquivistas,
atendentes, e outros funcionários da instituição de guarda como um
'encontro etnográfico'. Neste sentido, as pessoas que trabalham no
arquivo seriam vistas como 'nativos' (no melhor sentido antropológico
do termo), detentores de um conhecimento sobre a instituição e com
o arquivo que o pesquisador não tem ― por exemplo, as 'categorias
nativas' segundo as quais o arquivo foi organizado. Quanto mais se
entender o modo como os arquivistas trabalham, mais produtiva a
pesquisa poderá ser.

E o autor continua:
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Esta é uma relação efetivamente dialógica,  e não de 'inquiridor'  e
'informante', pois a equipe do arquivo também precisa compreender
aquilo que o pesquisador tem em mente ao buscar documentos que
ajudem a responder  suas perguntas de pesquisa.  […]  um diálogo
intenso  e  produtivo  entre  pesquisador  e  pessoal  do  arquivo  pode
levar à descoberta de caminhos desconhecidos ou impensados para
a pesquisa, muitas vezes mais ricos ou produtivos do que aquilo que
se imaginava previamente à ida a 'campo' ― nesta perspectiva, a
pesquisa em arquivos é vista como uma modalidade da tradicional
'pesquisa de campo' antropológica.

Independentemente  de  qual  seja  o  campo,  o  fato  é  que  a  prática  da

etnografia  gera  documentos,  como  podemos  ilustrar  pelo  texto  de  Foote-Whyte

(1980, p. 85):

Tão logo coletei meus primeiros dados tive que escolher um modo de
organizar  as  anotações  escritas.  No  estágio  exploratório
simplesmente coloquei todas as notas em ordem cronológica numa
única pasta.  Quando já podia prosseguir  o estudo com diferentes
grupos e problemas, tornou-se patente que isso não era a solução.
Fui obrigado a subdividir as notas. Parecia haver duas possibilidades
principais.  Eu poderia organizar  as notas  por  tópicos,  com pastas
para opiniões políticas, extorsão, igreja, família e assim por diante.
Ou  ainda  organizar  as  anotações  em  termos  dos  grupos,  o  que
significaria ter pastas para os Nortons, Clube Comunidade Italiana,
etc.  Sem  preocupar-me  seriamente  com  o  problema  comecei  a
arquivar o material por grupo, raciocinando que mais tarde poderia
reorganizá-lo por tópicos quando pudesse avaliar melhor a relevância
dos mesmos. Como o material nas pastas se amontoasse percebi
que a organização por anotações por grupos sociais era apropriada
ao meu tipo de estudo.

Podemos  notar  que  o  trecho  acima  pode  evidenciar  uma  série  de

questões relevantes discutir pontos centrais da Arquivologia, como ordem original, a

forma de acumulação dos conjuntos, a relação orgânica e a organização interna dos

conjuntos  documentais  imposta  pelos  próprios  produtores  no  exercício  de  suas

funções. Portanto,  os documentos produzidos e acumulados pelos etnógrafos ao

longo de seu trabalho podem formar arquivos custodiados nas esferas institucional e

pessoal. Como arquivos de pessoas ilustres ou em posição de destaque, diversos

arquivos de pessoas que desenvolveram trabalhos voltados para o que se conhece

hoje como etnografia também têm sido transferidos para instituições públicas, com

vistas ao acesso público. Portanto, os arquivos etnográficos são um tipo específico
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de  arquivo,  enquanto  a  etnografia  de  arquivos  é  uma  abordagem metodológica

empregada  no  âmbito  das  instituições  arquivísticas,  considerando  tanto  os

documentos em si quanto a instituição de custódia. A seguir, discorreremos sobre os

arquivos pessoais.

Em relação à observação direta e observação participante, cabe destacar

o meu vínculo com o Museu, simultaneamente de documentalista e de pesquisador,

o que acarretaram uma relação de proximidade ao arquivo dessa instituição. Parte

do trabalho antropológico está, justamente, em ‘estranhar’ o próximo e reconhecer-

se no estranho,  o  distante.  Esta que tem sido bastante explorada no campo da

Antropologia,  tendo  como  referência  os  trabalhos  de  Gilberto  Velho,  a  partir  da

década  de  1970  (VELHO,  2003).  Ao  me  propor  a  observar  as  práticas  e  os

processos de organização e preservação dos documentos me deparo com a minha

própria atuação, enquanto sujeito destas práticas, portanto, em uma relação de certa

forma mais complexa que a observação participante. Estas questões vieram à tona

desde a elaboração do meu trabalho de conclusão do curso de especialização em

Antropologia, no qual considerei a Etnografia e mais especificamente a Etnografia de

arquivos como abordagem metodológica. 

Diante do exposto, entendemos que a observação desenvolvida ao longo

do trabalho possui um viés etnográfico, tendo em vista a instituição e o arquivo com

os quais estive inserido ao longo da pesquisa e mesmo anteriormente. Cumpre dizer

que a  pretensão desta  pesquisa  não é  realizar  uma etnografia  de  arquivo,  mas

apresentar  esta  abordagem  inclusive  para  ampliar  a  compreensão  do  arquivo

enquanto objeto de estudo pelo próprio campo da CI e da Arquivologia, bem como

aproximar estes campos das Ciências Sociais.

3.3.3 Pesquisa documental

A  pesquisa  documental  considerou  a  documentação  custodiada  no

próprio museu, com levantamentos no Arquivo Central da UFAL e no Arquivo Público

de Alagoas (APA), além de fontes disponíveis em linha, como o acervo digital do

Centro Nacional  de Folclore e Cultura Popular (CNFCP).  com diversas bases de



67

dados,  dentre  as  quais a Hemeroteca.  Uma busca no catálogo temático,  com o

termo “Théo Brandão”, permite recuperar 519 registros. Considerando a importância

do CNFCP e,  portanto,  de  sua hemeroteca,  o  número  de registros  encontrados

aponta para sua presença e atuação no movimento folclórico28 nacional, a partir da

década de 1940, com seu apogeu nas décadas de 1950 e 1960.

3.4 ANÁLISE DE DADOS

Em  relação  à  análise,  buscou-se  realizar  uma  abordagem  qualitativa.

Para Flick (2009b, p. 30), 

a  pesquisa  qualitativa  continua  sendo  mais  do  que  simplesmente
usar um ou outro método para responder uma pergunta. A pesquisa
qualitativa ainda se baseia em atitudes específicas ― de abertura
para  quem  e  o  que  está  sendo  estudado,  de  flexibilidade  para
abordar  um campo e  entrar  nele,  de entender  a  estrutura  de  um
sujeito ou de um campo em lugar de projetar uma estrutura naquilo
que se estuda, e assim por diante.

Dentre  os  vários  aspectos  que  caracterizam  este  tipo  de  estudo,  ao

menos um é apresentado por Denzin e Lincoln (apud CRESWELL, 2014, p.  49):

“pesquisa  qualitativa  é  uma  atividade  que  localiza  o  observador  no  mundo.  A

pesquisa qualitativa consiste em um conjunto de práticas materiais interpretativas

que  tornam  o  mundo  visível”.  Alguns  autores,  entre  os  quais  os  supracitados,

apresentam uma noção de pesquisa qualitativa na qual fica evidente a orientação

para os impactos na sociedade e sua capacidade de transformar o mundo. De fato,

a definição de pesquisa qualitativa pode variar. Creswell, partindo desta abordagem,

porém mudando  o  foco  para  o  projeto  de  pesquisa  e  no  emprego  de  distintas

abordagens de investigação, afirma:

28 Cf.: VILHENA, Luís Rodolfo. Projeto e missão: o movimento folclórico brasileiro, 1917-1964. Rio
de Janeiro: Funarte: Fundação Getúlio Vargas, 1997.
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A  pesquisa  qualitativa  começa  com  pressupostos  e  o  uso  de
estruturas  interpretativas/teóricas  que  informam  o  estudo  dos
problemas da pesquisa, abordando os significados que os indivíduos
ou grupos atribuem a um problema social ou humano. Para estudar
esse problema, os pesquisadores qualitativos usam uma abordagem
qualitativa da investigação, a coleta de dados em um contexto natural
sensível às pessoas e aos lugares em estudo e a análise de dados
que é tanto indutiva quanto dedutiva e estabelece padrões ou temas.
(CRESWELL, 2014, p. 50).

As abordagens ou procedimentos metodológicos adotados no âmbito das

pesquisas  qualitativas  são  diversos.  Creswell,  por  exemplo,  elenca  cinco

abordagens  principais:  1)  pesquisa  narrativa;  2)  pesquisa  fenomenológica;  3)

pesquisa da teoria fundamentada; 4) pesquisa etnográfica; e 5) pesquisa de estudo

de caso. Embora seja difícil estabelecer limites precisos entre estas abordagens em

muitas das pesquisas qualitativas, esta delimitação pode ser útil e importante para o

desenvolvimento das mesmas. Conforme explicitado anteriormente, recorreu-se na

presente pesquisa à abordagem do Estudo de Caso.
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4 O TITULAR: THÉO BRANDÃO

Theotônio Vilela Brandão nasceu na cidade de Viçosa, interior do estado de

Alagoas, no dia 26 de janeiro de 1907, e faleceu em Maceió, capital do estado, no

dia 29 de setembro de 1981. Ao longo de seus 74 anos de vida, Théo Brandão foi

literato, escritor, poeta, médico, folclorista, educador, docente, colecionador, gestor

público, integrante e fundador de entidades e associações intelectuais no Brasil e no

exterior. Escrever uma biografia de alguém com tantas facetas e atividades, revela-

se  uma tarefa  difícil,  ampla  o  bastante  para  ser  tema,  exclusivamente,  de  uma

pesquisa. O desafio na escrita de um texto sobre Théo Brandão reside em tornar

este  personagem  mais  conhecido,  e  menos  celebrado,  conforme  apontado  por

Chaves (2016, p. 245).

Nesta seção pretendo apresentar uma breve trajetória de vida, ressaltando

alguns fatos e acontecimentos que permitam ao menos visualizar os diversos papéis

sociais desempenhados por Brandão ao longo de sua vida. Além disso, buscou-se

evidenciar  o  impacto de sua atuação no âmbito  regional,  com a participação na

criação de, pelo menos, duas faculdades, e na formação de quadros que viriam a

formar  a  primeira  geração  de  antropólogos  do  Estado,  bem  como  no  âmbito

nacional, com a participação ativa nos movimentos em defesa do folclore entre as

décadas de 1940 e 1960.

4.1 THÉO BRANDÃO: TRAJETÓRIA DE VIDA, ACERVOS E ESTRATÉGIAS DE 

PRESERVAÇÃO

Filho de Manoel de Barros Loureiro Brandão e Carolina Vilela Brandão,

Théo Brandão pertencia a famílias de senhores de engenho de açúcar: por parte de

pai, o engenho Barro Branco, e por parte da mãe, o engenho Boa Sorte, ambos em

Viçosa.  A respeito  do  contexto  social  da  região  na  época,  Barros  (2017,  p.  32)

explica que:
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Alagoas,  na  virada  do  século  XIX  para  o  XX  nas  três  primeiras
décadas, já apresentava incipiente progresso material, contando com
10 indústrias têxteis, transporte ferroviário ligando a capital a alguns
municípios grandes produtores de açúcar, ativa rota lacustre e fluvial,
além  de  pequenas  indústrias  de  calçados  e  alimentos.  Sua
população já se diversificava nas especializações de trabalhadores,
com o surgimento da classe proletária industrial e dos prestadores de
serviços  urbanos  como  cobradores  de  bondes,  maquinistas,
eletricistas,  associando-se aos tradicionais  pescadores,  catraieiros,
funileiros,  caixeiros,  vendedores  ambulantes,  carroceiros,
carregadores. No campo, viviam os pequenos agricultores familiares
e trabalhadores do eito, nos sistemas alugado, parceria, cambão e
toda sorte de submissão ao patronato rural.

A família se notabilizara também por integrar um círculo de intelectuais no

estado. O pai, Manoel Brandão (1875-1941), cursou o primário também em Viçosa e

o curso de Humanidades em Maceió e, posteriormente, formou-se em Medicina pela

Faculdade de Medicina da Bahia, em 1902. De volta a Viçosa, trabalhou em sua

clínica particular e também no hospital da cidade, além de manter uma farmácia.

Assim como muitos  de  sua  família,  Manoel  Brandão exercia  diversas  atividades

intelectuais. Além das publicações sobre temas da medicina, colaborou em jornais

de Viçosa sob o pseudônimo de Monarca. Foi ele quem montou o primeiro cinema e

trouxe a primeira prensa para a cidade, conforme Barros (2017, p. 32):

Desde  finais  do  século  XIX  muitas  tipografias  se  instalavam  na
capital e nas maiores cidades, como aquela adquirida pelo médico
Dr. Manoel Brandão em Viçosa, quando constrói o primeiro cinema
da cidade, completando o mobiliário urbano constituído por escolas,
biblioteca, escola e banda de música, praças, livraria e hospital,  o
que granjeou para a localidade o prestigioso título ‘Atenas Alagoana’,
para lá se mudando famílias,  como a de Graciliano Ramos29,  que
desejavam dar  melhor  instrução  aos  filhos,  mesmo no  interior  do
estado. Não havendo possibilidade de impressão de panfletos para
propaganda dos filmes e de bilhetes de ingresso, o médico Manoel
Brandão, pai de Dr. Théo Brandão, segundo os relatos desse grande
folclorista  em  nossas  longas  conversas  no  Rio  de  Janeiro  nas
décadas de 70 e 80, comprou uma tipografia, que veio acompanhada
de um tipógrafo contratado,  já  que não havia em Viçosa nenhum
especialista naquela novidade tecnológica.

A figura paterna foi decisiva na trajetória de Théo, como veremos ao longo

deste capítulo. Théo relata a influência do pai nos temas ligados ao folclore:

29 Graciliano Ramos era primo de Carolina Vilela Brandão, mãe de Théo.
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[…] apesar de papai querer que eu fosse médico, papai gostava de
folclore, ele comprava as obras de Gustavo Barroso, de João Ribeiro,
de  Lindolfo  Gomes e  de Leonardo Mota  e  nos  dava,  a  mim e a
[Aloísio] Vilela para ler, isso, de certo modo insinuava uma dedicação
ao folclore. (BRANDÃO, 1988, p. 29).

O  contexto  social  e  familiar  do  período  de  sua  infância  também  é

abordado por Cármen Lúcia Dantas (2008, p. 22):

Com  uma  estrutura  socioeconômica  estável  e  fixada  na  terra  os
senhores de engenho foram os primeiros financiadores, os mecenas
dos artistas folks: emboladores e repentistas, violeiros e pagodeiros,
mestres e liras, em suma, de todos aqueles que fizeram o alvorecer
do folclore do açúcar. Os alpendres das casas-grandes serviram de
palco para as apresentações desses artistas, nas horas de lazer da
família senhorial. 

Assim, no decorrer de sua infância, teve um contato próximo com várias

manifestações folclóricas:

Théo Brandão criou-se nesse ambiente, estimulado pelo pai, Manuel
Brandão e pelo seu tio materno Olegário Vilela, poeta e folclorista
nato, que fazia do seu engenho Boa Sorte a sede permanente dos
folguedos viçosenses, e incutia nos filhos e sobrinhos o gosto pelas
manifestações  que  sabia  importantes  para  futuros  estudos  da
formação social do povo nordestino. (DANTAS, 2008, p. 23).

Théo Brandão iniciou os estudos em Viçosa, cidade localizada na zona da

mata  alagoana,  tendo sido  aluno de ‘primeiras  letras’ do  professor  João Manoel

Simplício, o mesmo de seu pai (BRANDÃO, 1988, p. 24). Depois, estuda com os

professores João Manuel Simplício e Ovídio Edgar de Albuquerque e no colégio de

D. Maria Amélia Coutrim. 

Por  volta  de  1917,  a  família  muda-se  para  Maceió.  O  pai,  Manoel

Brandão, trabalhou em clínica particular e em hospitais, chegando a ser chefe da

maternidade. Théo Brandão, então com 10 anos de idade continuou o primário no

Colégio São José e concluiu os estudos preparatórios30 no colégio Diocesano, dos

irmãos Maristas. Sobre o período escolar Théo disse: “[…] não fui um aluno brilhante

nem  no  Curso  Primário,  nem  no  curso  Secundário,  fui  um  aluno,  posso  dizer,

medíocre […]”. Nessa época edita, à mão, o “Eu digo”, o seu primeiro “jornaleco”,

30 Atual ensino médio.
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inspirado por  um jornal  humorístico de bastante  sucesso na cidade (BRANDÃO,

1988). Nota-se desde cedo o interesse de Brandão pela literatura e, especialmente,

pela poesia.  Apesar desta predileção,  Brandão não segue a carreira nestas áreas,

mas escolhe as mesmas carreiras do pai ao concluir os estudos primários.

Naquele tempo a cidade de Maceió não dispunha de cursos de formação

superior, restando aos que buscavam dar continuidade aos estudos dirigir-se para os

dois centros urbanos mais próximos, Recife, em Pernambuco, e Salvador, na Bahia.

Em  dezembro  de  1923,  Théo  Brandão  segue  para  Salvador,  para  cursar  o

preparatório para o exame de admissão da Faculdade de Medicina da Bahia. Sendo

aprovado,  no  ano  seguinte,  aos  17  anos,  inicia  os  cursos  de  medicina  e,  na

sequência, de Farmácia, seguindo os passos de seu pai, que via ainda no curso de

Farmácia uma opção mais conveniente, caso não tivesse condições de manter o

filho no curso de Medicina, mais dispendioso e com maior duração. De qualquer

forma, segundo o próprio Théo, sua preferência era pelo curso e pela carreira de

Farmácia, conforme explica em depoimento: “eu não queria ser médico, eu queria

ser farmacêutico, porque eu tinha sido criado na farmácia de meu pai, de modo que

eu sabia manipular, eu sabia tudo sobre farmácia” (BRANDÃO, 1988, p. 26). 

A partir  daí  ele  começa  a  destacar-se  como  estudante,  chegando  a

receber algumas distinções, e teve contato com diversos intelectuais.  Em Salvador

fez amizade e conviveu com estudantes que exerceram forte influência sobre ele: 

na  Bahia  eu  tinha  como  companheiro  de  pensão  e  de  vida
acadêmica  Arthur  Ramos,  alagoano,  de  quem eu  fui  condiscípulo
[…]. De modo que toda uma geração de médicos e intelectuais eu
tive  contato,  mas,  assinalo  Ramos,  porque  ele  foi  uma  das
influências  que  me  levaram  depois  para  o  folclore.   (BRANDÃO,
1988, p. 26).

Já nessa época manifestava interesse pela fotografia, conforme relatado

por Dantas (2008, p. 21): “curioso, morando em Salvador adquiriu ainda estudante, a

melhor máquina fotográfica que apareceu à sua frente e foi dos primeiros a  usar

gravador em Alagoas. Fotografava e gravava tudo”. 

Participou  do  Movimento  Modernista  em  Alagoas,  ao  lado  de  Aloísio

Branco,  Aurélio  Buarque  de  Holanda,  Valdemar  Cavalcanti,  Graciliano  Ramos  e

outros. Colaborou no jornal Gazeta de Viçosa, para o qual mandou, inclusive, seus
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primeiros poemas modernistas, assinando com o pseudônimo de João Guadalajara

(em minúsculas).

Em 1927, conclui o curso de Farmácia e muda-se para a cidade do Rio de

Janeiro-RJ, onde termina o curso de Medicina, especializando-se em Puericultura.

Ainda no Rio começa a colaborar com jornais da sua cidade natal, Viçosa. O tema

principal  destas primeiras publicações é a literatura,  com poemas modernistas e

alguns textos sobre folclore. Os amigos de Pernambuco lhe apresentaram, em 1928,

aos escritos de Gilberto Freire, de quem Brandão passaria a ser um leitor assíduo. 

Em 1928 publica um texto que seria considerado o seu primeiro escrito

folclórico:  “Uma  festa  em  Viçosa”31,  no  qual descreve  os  acontecimentos  da

Cavalhada,  folguedo  tradicional  em  sua  terra  natal.  Conforme  o  próprio  viria  a

explicar  anos  depois,  a  Cavalhada  seria  originária  de  torneios  medievais,

especialmente na França, e teria vindo através de Portugal, onde eram praticadas

desde o século XV (BRANDÃO, 2003, p. 166). O autor continua:

Embora  constassem,  como  em  Portugal,  de  desfile  de  cavalos,
corridas  de  cavaleiros,  jogos  de  canas,  manequim,  manilhas  e
argolinhas, só os desfiles e corridas de cavalos e jogos de argolinha
vieram  a  constituir  nossa  Cavalhada  nortista.  […]  Integram  a
Cavalhada  doze  cavaleiros  ou  pares  que  recebem geralmente  os
nomes  dos  heróis  da  gesta  carlovíngia,  segundo  a  versão
portuguesa:  Rodão,  Oliveiros,  Gui  de  Borgonha,  Ricarte  de
Normandia,  […].  O  torneio  ou  divertimento  consta  de  três  partes
obrigatoriamente  realizadas  na  seguinte  ordem:  visita  à  Igreja,
Corrida de Argolinhas e Escaramuças32. (BRANDÃO, 2003, p. 166).

O texto segue com um relato do festejo:

Tarde  linda  e  perfumosa.  A multidão  se  agita  alegre  e  a  praça
Apolinário Rabelo não comporta o povo. A banda musical da Força
Pública,  numa linha impecável,  em disciplina forte, e magnífica do
tenente  Manoel  Vicente  Ferreira,  rompe  a  ansiedade  dos
espectadores,  aos  acordes  empolgantes  em  saudação  aos  Doze
Pares de França que chegam ao campo da liça, cavaleiros antigos,
cavaleiros modernos. 

31 O artigo, publicado no jornal O Semeador, em 8 e 9 fev. 1928, foi transcrito na obra de Rocha
(1988, p. 133-4). Embora considerado um marco por ter sido sua primeira publicação a respeito
do tema, ainda nessa época Théo não teria ‘aderido’ completamente ao folclore, fato que viria a
ocorrer anos mais tarde, conforme veremos adiante. 

32 Escaramuças segundo o próprio texto são manobras características e complicadas executadas
pelos cavaleiros. (BRANDÃO, 2003, p. 169).



74

E  logo  os  fogosos  corcéis,  ajaezados  ricamente,  sacudindo  os
guizos, avançam no primeiro gesto das rozetas de prata reluzente.
Empunhando as  lanças,  os  Doze  de joelhos,  na  porta  da  matriz,
rezam o evangelho de guerreiros valorozos. Voltam, e em torno dos
padrinhos recebem a saudação de fogo. (BRANDÃO, 1928).33

Na sequência, Théo enumera os doze cavaleiros, relacionando o nome

dos indivíduos aos de seus personagens e padrinhos,  dentre os quais:  Sinfrônio

Vilela (Roldão), padrinho Dr. Brandão Vilela; Aloísio Vilela (Ricarte de Normandia),

padrinho Dr. Izidoro Vasconcelos; e Antonio Teixeira (Trieti), padrinho Dr. Olegário

Vilela. Dando continuidade ao relato do festejo,

O doutorando Theotonio Brandão fala nesse momento:
Cavaleiros,
É  a  tradição  bela  e  magnífica  do  Carlovíngio  lendário  que
ressuscitais  nesta  pugna  simbólica  que  ides  a  travar.  O  espírito
cavaleresco e aventuroso de uma mocidade de antanho, mocidade
que  brilhou  no império  admirável  dos  francos e  dos gallos,  lá  na
velha Europa, é o mesmo espírito nobre e generoso que revive em
vós  outros  ao  reproduzirdes  as  justas  tradicionais  dos  12  pares,
n’este pequeno recanto da nova e da imensa América. (BRANDÃO,
1928).

Além de explicar as origens, o autor ressalta a trajetória da tradição até

chegar naquele momento do festejo:

E  as  Cavalhadas,  as  velhas  justas  dos  pares  de  Carlos  Magno,
passando  através  as  idades  medievais,  solenizando  nos  ritos  da
cavalaria  andante,  aquela  fantástica  organização  do  feudalismo,
chegaram até nós outros […]. Dominando impoluta nos tempos da
Colonia e do Império, a diversão tradicional tenderia a morrer n’estes
Brasis em fora, os mais formosos de nossos costumes e de nossas
festas tradicionais, minados pelos tentáculos destruidores do polvo
sinistro e avassalador do cosmopolitismo. (BRANDÃO, 1928).

Brandão continua em seu texto exaltando o grupo de cavaleiros, como

responsáveis pela perpetuação daquela tradição, relatando dos fatos seguintes e as

virtudes dos homens e cavaleiros que naqueles tempos precisavam lutar contra as

dificuldades da terra e do clima nordestinos. 

33 Optou-se por não modernizar-se o texto, transcrevendo-o conforme o original.
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Em 1928,  ao menos dois  registros revelam um pouco dos interesses e

aptidões do jovem estudante: a literatura, em especial a poesia. Tratam-se de duas

cartas endereçadas a seu primo José Aloísio Vilela e transcritas integralmente no

livro de Rocha (1988, p. 193-99). Na primeira, Brandão conta sobre a sua estada no

Rio de Janeiro, uma cidade que para ele seria estrangeira:

Como te prometi em minha última carta, inda de Maceió, volvo-te a
escrever aqui desta terra estrangeira do Rio de Janeiro. Sim, porque
isto aqui pode ser tudo menos Brasil.  Estas avenidas longas, este
borborinho de gente, o klaxonear dos autos, o barulho danado dos
aviões,  as  modas  esquesitas,  as  falas  arrevezadas  de  uma
população cosmopolita, nada disto é brasileiro. 

Após relatar um pouco de suas atividades e amizades na cidade carioca,

volta o assunto para a literatura, perguntando das leituras do primo e noticiando as

suas. E o tema tomaria praticamente toda a segunda carta, na qual faz uma defesa

apaixonada  do  que  naquele  momento  se  estava  formando  como  movimento

modernista.  Dois  fatos são relatados  a favor do novo movimento,  o primeiro um

desligamento do que chama de “convencionalismo gramatical”. O segundo, com a

poesia:

Estava  intoxicado  pelo  artificialismo  torpe  do  soneto!  Só  se
escreviam, só se exteriorisavam idéias poéticas no maldito soneto.
Na miseravel prisão dos 14 versos em que a gente tinha que colocar
a  idéia,  inda  que  fosse  mutilada  e  feia,  mas  dentro  do  cubículo
estreito e forçado do infame soneto. E ainda por cima tinha que ser
tudo medido, tudo rimado, dando certo, terminando na chave bonita
tudo geométrico, matematical, na regularidade boçal do alenxandrino
ou  do  decassílabo.  Quanta  idéia  eu  joguei  fora  por  não  ter
encontrado  uma  rima  adequada!  […]  E  eu  mandei  as  favas  os
parnasianos  e  me abrequei  [sic]  com os  modernos,  os  ‘futuristas
poetinhas  oblongos’  como  você  chama,  porque  você  ainda  não
compreendeu.  E eu tenho verificado que a vida com eles é outra
coisa. Eu parece que saí da cadeia. (BRANDÃO, 1928).

Nos  trechos  acima  transcritos  (e,  ainda  mais,  na  íntegra  das  cartas)

podemos notar um forte apreço de Théo pela literatura, mas da mesma forma um

olhar mais atento para as coisas do campo, tentando despertar este sentimento no

primo. 
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Ao concluir  o  curso de Medicina,  Théo Brandão muda-se para Recife,

Pernambuco, abrindo um consultório e iniciando sua carreira médica, por sugestão

de seu pai. Na época, sua então namorada e futura esposa, Élide Baía de Almeida,

estudava em um colégio de freiras na mesma cidade. Nessa cidade conhece outros

médicos e começa a frequentar círculos de intelectuais. Ao terminar o curso, Élide

muda-se para Maceió e em seguida Théo Brandão também retorna para a capital

alagoana. Ali estabelece sua clínica particular e começa a trabalhar em hospitais e

maternidades da cidade. 

Na década de 1930 publica dezenas de artigos científicos sobre Medicina,

especialmente ligados à sua especialidade, para diveros jornais e periódicos, entre

os quais a revista  Arquivos da Sociedade de Medicina de Alagoas.  Nessa época

escreve  artigos  para  jornais  sobre  temas  ligados  à  puericultura.  Dessa  forma,

Brandão  começa  a  se  notabilizar  no  meio  acadêmico  e  se  colocar  como  uma

autoridade  nos  campos  em que  atuava.  Novamente  ele  começa  a  interagir  nos

círculos de intelectuais, conforme relato dele próprio: 

Em  Maceió,  nesse  meio  tempo,  surge  a  chamada  Geração
Intelectual  de  Alagoas,  o  grupo  era  composto  de  Diégues  Júnior,
Graciliano Ramos, Raul Lima, José Lins do Rego que se muda para
lá, Raquel de Queiroz e José Auto que vão pra lá, Santa Rosa Júnior,
Aurélio  Buarque  de  Holanda  e  eu,  sou,  de  certo  modo,  um
intelectuário,  quer  dizer,  eu  sou  o  médico  de  toda  essa  gente  e
participo das reuniões a noite, quando tenho meu vagar, participo das
conversas  nos  botequins,  nos  botecos,  com toda essa geração e
então eu escrevo um artigo intitulado “Folclore e Educação Infantil”,
eu apresento nesse artigo a divergência que havia entre a pediatria
germânica, dogmática, rigorosa, que proibe todas as excitações do
cérebro da criança,  e,  o folclore  infantil,  os  ‘acalantos’,  [...]  e  vou
citando as rodas infantis etc. (BRANDÃO, 1988, p. 28).

O texto “Folk-lore e educação infantil” foi mais um passo importante para

sua aproximação ao campo do folclore.

Théo e Élide casam-se no ano de 1934 e passam a residir na casa da rua

Tomás  Espíndola,  no  bairro  do  Farol.  No  mesmo  ano  assiste  um  curso  sobre

Religiões Africanas ministrado por Arthur Ramos na Biblioteca Nacional. Ainda nesse

ano é aprovado para a cadeira de Higiene e Puericultura da Escola Normal. Foi
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professor  também da  cadeira  de  Clínica  da  Primeira  Infância,  na  Faculdade  de

Medicina de Alagoas.

No ano de 1937 um acontecimento  marcou sua  ligação ao campo do

folclore,  quando foi indicado para membro do Instituto  Histórico e Geográfico de

Alagoas. Ao constatar que o tema  História da Medicina em Alagoas já havia sido

pesquisado, resolveu então desenvolver um estudo histórico sobre os folcloristas em

Alagoas.  É  a  partir  daí  que  ele  considera  ter,  de  fato,  aderido  ao  folclore,  que

passaria a figurar de forma cada vez mais presente em sua vida (BRANDÃO, 1988).

Além do ofício de médico, passou a dedicar-se também aos estudos e à atuação no

campo da cultura popular. Um acontecimento relatado por seu filho Walter Brandão

pode ter influenciado nesta mudança de foco. O episódio foi publicado no livro em

homenagem ao centenário de nascimento de seu pai:

Uma  das  minhas  lembranças  mais  antigas  é  da  vovó  Calú
macerando algo em um almofariz de metal amarelo que pertencia ao
papai e com o qual eu gostava de brincar. Já rapaz tentando decifrar
essa lembrança papai me relatou que eu tinha cerca de 3 anos e
havia tido uma forte crise de urticária.  Estava há mais de um dia
chorando todo empelotado coçando muito sem dormir e sem comer.
Flagrou  então  minha  avó  macerando  amendoim cru  no  almofariz.
Para que isto? Perguntou; e minha avó respondeu: ‘se sua medicina
não dá jeito, agora entra a minha, senão esse menino vai morrer’ e
me deu o suco de amendoim para beber.  O Dr.  Théo,  apesar  de
hesitar inicialmente acabou ajudando a passar a pasta de amendoim
em meu corpo. 
Segundo ele após algum tempo eu já estava dormindo, a urticária
estava desaparecendo e a pele voltava ao normal. Relatou-me vários
outros fatos que ao longo de sua vida como médico demonstraram
quão frágeis podiam ser as certezas médicas. Essa noção dos limites
da  ciência  hoje  tão  usual  não  era  própria  da  formação  médica
daquela  época.  Ele entretanto  tinha uma aguda curiosidade pelos
achados humanos e de certa forma sempre esteve adiante de seu
tempo ― tanto se atualizando permanentemente através de leituras
técnicas como através do olhar interessado para a sabedoria popular.
(BRANDÃO, W., 2008, p. 81).

Com o falecimento do pai,  Manoel  Brandão,  em 1941,  Théo deixa de

trabalhar  com  a  Obstetrícia,  dedicando-se  somente  à  Pediatria.  Paralelamente,

segue com as suas pesquisas e estudos sobre folclore, a princípio voltando-se para

temas ligados à medicina popular. No relato a seguir podemos observar um pouco

sobre seu método de coleta e registro de dados para suas pesquisas:
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Eu nunca fui um homem de sair por aí para fazer uma pesquisa de
campo,  pelo  menos  no  começo,  não  havia  Ciência  Social  nessa
época,  e  eu  fazia  pesquisa  no  ambulatório  de  Puericultura  e
Pediatria,  isto  é,  eu  consultando  as  mulheres  que  vinham  se
consultar comigo, trazia o pescoço cheio de botões de ceroulas, com
saquinhos amarrados no pescoço dos meninos. Era com elas que eu
colhia  os  primeiros  materiais  de  puericultura  e  medicina  folc,
crendices, superstições. Era no próprio ambulatório de pediatria, era
no  exercício  da  minha  atividade  como  médico.  Claro  que
naturalmente em casa, com minha mãe, com os velhos da família, eu
procurasse também ver rezas e outras coisas. (BRANDÃO, 1988, p.
29).

Desta  forma,  pouco  a  pouco  foi  desenvolvendo  se  aproximando  e

aprofundando  dos  estudos folclóricos,  juntamente  a  diversas  outras  atividades  e

funções. Entre elas, foi Secretário de Interior, Educação e Saúde nos anos de 1941

e 1942, ano em que cria a Sociedade Alagoana de Folclore34. Entre 1946 e 1956, foi

um dos dirigentes da Caixa Econômica em Alagoas. Paralelamente, se dedicava aos

seus estudos, coletando e registrando informações de variadas formas, uma delas,

as gravações sonoras, algo bastante inovador à época para o Estado.

Entre o final da década de 1940 e fins dos anos 1960, Théo Brandão

grava  cantos  de  reisados,  guerreiros,  pastoris,  cocos,  rodas  e  repentes,

principalmente em Maceió e Viçosa  (TRAVASSOS, 2011, p. 52).

Os primeiros estudos sobre folclore e cultura popular no Brasil  surgiram

na segunda metade do século XIX, liderados por Celso da Cunha Magalhães (1849-

1879),  Sílvio  Romero  (1851-1914)  e  João  Ribeiro  (1860-1934).  Uma  segunda

geração de estudiosos dedicados à temática pode ser considerada com a atuação

de  Arthur  Ramos  (1903-1949),  Amadeu  Amaral  (1875-1929),  Mário  de  Andrade

(1893-1945),  Renato  Almeida  (1895-1981)  e  Edison  Carneiro  (1912-1972),  entre

outros. Este segundo grupo integrou a Comissão Nacional do Folclore, criada em

1947, sob os auspícios da UNESCO, que buscava implementar mecanismos para

documentar  e  preservar  tradições  que  na  sua  visão  estariam  em  vias  de

desaparecimento (CENTRO NACIONAL DE FOLCLORE E CULTURA POPULAR,

2019).

34 Nesse mesmo ano recebe uma carta de Câmara Cascudo sugerindo a criação da subseção da
Sociedade Brasileira de Folk-lore, datada de 26 fev. 1942.
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Desse processo resultou, em 1958, a instalação da Campanha de
Defesa do Folclore Brasileiro, primeiro órgão permanente dedicado a
esse  campo,  vinculado  ao  então  Ministério  da  Educação  e  da
Cultura. Em 1976 a Campanha foi incorporada à FUNARTE como
Instituto Nacional do Folclore. (CENTRO NACIONAL DE FOLCLORE
E CULTURA POPULAR, 2019).

A partir  de 1946 inicia a publicação de uma série de textos, como por

exemplo O guerreiro. A maior parte destas publicações em formato de artigos para

jornais  ou  periódicos  especializados.  Outro  formato  recorrente  foi  o  folheto  (ou

livreto). Em 1947 é convidado a integrar a Comissão Nacional do Folclore, criada

naquele mesmo ano,  portanto,  cinco anos após Brandão ter  criado a Sociedade

Alagoana  de  Folclore,  que  viria  a  se  chamar,  pouco  tempo  depois,  Comissão

Alagoana de Folclore. A comissão estadual integrou o movimento folclórico nacional,

principalmente entre as décadas de 1940 e 1960, tendo sido Théo Brandão o seu

presidente durante muitos anos. 

As  publicações  em  livretos  ou  em  periódicos  foram,  posteriormente,

reunidas  e  compiladas  para  a  publicação  de  um  livro,  o  pioneiro  e  celebrado

“Folclore de Alagoas”, de 194935. O livro teve repercussão nacional, sendo bastante

mencionado na imprensa da época. Em uma crítica publicada em um jornal carioca,

Renato Almeida, um dos fundadores da Comissão Nacional do Folclore, em 1947, e

um dos principais membros da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, exalta a

publicação:

Assim, nada mais aconselhável, no nosso país, do que os trabalhos
de folclore feitos in loco, com a impressão pessoal do colecionador,
sobretudo  se  se  tratar  de  um  folclorista  e  não  de  um  simples
pesquisador,  quer  dizer,  se  aliar  a  capacidade  do  coligir  à  de
generalizar. 
Os dados materiais,  digamos assim, serão completados pelo traço
psicológico, quando não com a exegese e a comparação. Néles, o
labor da colheita se amplia na exposição erudita.

35 O sumário da obra nos permite visualizar os temas tratados por Brandão nesta sua primeira fase
como folclorista: 1. Folclore: uma palavra, uma ciência. 2. O Folclore na arte e na literatura. 3.
Sistematização do Folclore Alagoano. 4.  A antiguidade dos remédios populares.  5.  Os contos
voam. 6. Adivinhas populares. 7. Contos africanos no Brasil. 8. Ainda as Adivinhas populares. 9. A
viagem das trovas. 10. Paremiologia alagoana. 11. Romances velhos em Alagoas. 12. A Xácara
do Chapim do Rei em Alagoas. 13. Estórias do Pai João. 14. O negro e a poesia popular. 15. Da
Europa e do Egito ao Brasil. 16. As cheias de Alagoas e a literatura de cordel. 17. Agricultura
popular. 18. O cavalo no folclore. 
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O autor continua tecendo elogios:

Ainda agora, acaba de aparecer um livro, que se pode apresentar
como  modelar  no  gênero  ―  O  Folclore  em  Alagoas,  de  Théo-
Brandão. Folclorista de raça, não apenas com uma excelente cultura
na matéria, mas com um estranhado amor pelas coisas populares,
que  conhece  como  elemento  de  sua  própria  vida,  na  sua
familiaridade com a gente da sua terra, o sr. Théo Brandão nos dá
uma síntese  admirável  do  folclore  alagoano,  em  vários  aspectos,
sobretudo relativos à literatura oral. Livro de pesquisas, de análise e
de cultura, o Folclore em Alagoas nos traz do mesmo passado um
documentário  abundante  e  registrado  com  rigor  científico,  e  uma
explicação clara dos fatos folclóricos nêle apresentados, que foram,
por assim dizer, vividos pelo autor.  (ALMEIDA, 1950, p. 4)

“Folclore das Alagoas” recebeu o Prêmio Othon Linch Bezerra de Mello,

outorgado  pela  Academia  Alagoana  de  Letras,  e  o  Prêmio  João  Ribeiro,  da

Academia  Brasileira  de  Letras.  Em  1951  publica  o  livro  “Trovas  populares  de

Alagoas”.  Em  1953,  é  a  vez  de  O  reisado  alagoano.  Nessa  altura  Théo  já  se

colocava como referência na área. 

Em 1955,  sob  direção  de  Théo  Brandão,  foi  publicado  o  “Boletim  da

Comissão Alagoana de Folclore”, que, dado o seu sucesso nos contextos local e

nacional,  passou  a  ser  uma publicação  periódica.  A partir  do  segundo  fascículo

passou a ser publicado com o título de “Boletim Alagoano de Folclore”. O material

publicizava os resultados do trabalho dos folcloristas e servia como vínculo para

importantes redes entre pesquisadores e instituições36.

No início da década de 1960, segundo Rocha (1988, p. 146), Théo deixa

a profissão de médico. A esse respeito o filho Walter relata:

Quando  se  aposentou  como  professor  de  puericultura  da  Escola
normal do Estado, decidiu deixar também a cátedra de Puericultura e
Clínica da Primeira Infância (creio que era assim que se denominava)
da  Faculdade  de  Medicina  que  ajudara  a  criar,  e  fechou  seu
consultório particular. Por ocasião de uma visita a Maceió, perguntei
porque o fechara e ele me respondeu: ‘cansei de mãe burra e bunda
de menino novo, agora não sou mais médico, estou dedicando-me
somente a cátedra de Antropologia e as pesquisas de Folclore, na
Faculdade Filosofia,  e estou me sentindo muito bem’. (BRANDÃO,
W., 2008, p. 83-84).

36 As capas dos fascículos do Boletim foram digitalizadas e encontram-se em Anexo.
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Em 1961, publica Folguedos natalinos e em 1963 publica em formato de

livro  o  ‘Novíssimos  romances  do  gado’.  Por  ocasião  da  publicação  de  “Pastoris

alagoanos”,  foi  a  vez  de  outro  destacado  folclorista  alagoano,  Manoel  Diegues

Júnior, manifestar o seu apreço pela obra e registrar a sua versão pessoal de como

teria contribuído para a escolha de Brandão pelo campo do folclore:

O pediatra, que conheci em tempos que já contam por mais de duas
dezenas  de  anos,  era  um  interessado  em  coisas  infantis,  nos
brinquedos  de  crianças,  mas  com  uma  tendência  quase  diria
inclinada  para  a  psicanálise.  Em  nossas  boas  e  agradáveis
conversas,  sempre  lhe  sugeri  estudar  os  brinquedos  infantis,  do
ângulo  do folclore,  e,  sobretudo,  seu aproveitamento  educacional.
Pois as inclinações pedagógicas de Théo Brandão, que o levaram
uma vez à direção da educação nas Alagoas, eram outra faceta de
suas  atividades  intelectuais.  E  pouco  a  pouco  fui  empurrando  o
sempre querido Théo para o folclore. Empurrando só, porque o resto
foi construção do seu mérito pessoal. Assim vi surgir, ao meu lado, o
grande folclorista de hoje, que todos respeitamos pelo trabalho que
vem realizando o mestre diante do qual quedamos silenciosos para
recolher-lhe os ensinamentos. (DIEGUES JÚNIOR, 1959, p. 3). 

Assim, Théo Brandão se consolidava como um dos principais intelectuais

em Alagoas, projetando seu nome no cenário nacional e internacional. Em 1966 é

indicado como associado da Current Antropology. Dentre suas muitas atividades, foi

professor de Antropologia na Faculdade de Filosofia de Alagoas.

Outro feito de destaque de Théo Brandão foi a organização da IV Semana

Nacional do Folclore, em Maceió, reunindo as maiores autoridades no tema à época.

Muitas foram as manifestações de apreço e elogios ao evento. Após a Semana, o

folclorista Câmara Cascudo sugeriu a Théo a criação de um museu do folclore em

Maceió.  Essa  iniciativa  vinha  sendo  fomentada  pela  Campanha  de  Defesa  do

Folclore  Brasileiro  e,  após  tentativas  de  criar  o  museu  nas  esferas  municipal  e

estadual,  sem  sucesso,  Théo  investe  na  criação  do  museu  dentro  da  própria

Universidade.

Théo Brandão desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento

dos estudos sobre folclore e cultura popular no Brasil. Sua atuação, ao longo de

décadas,  acompanhou  o processo de  consolidação  e  institucionalização  das

Ciências Sociais como um todo e da Antropologia mais especificamente. 
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Diversos  autores  destacam  o  papel  desempenhado  por  Brandão  na

formação de quadros em Ciências Socias e as primeiras gerações de antropólogos

em Alagoas (CAVALCANTI, B., 2006):

para a formação dos primeiros pesquisadores de campo informados
das técnicas e métodos antropológicos, muitos deles ex-alunos seus
ou  seguidores  de  seu  gosto  pela  cultura  popular,  notadamente  a
poesia  popular,  as  danças  folclóricas,  a  medicina  rústica,  as
superstições e lendas do povo. (CAVALCANTI, B., 2006, p. 333).

Neste sentido, Cavalcanti (2006, 334) afirma que “ele foi a um só tempo o

antropólogo que se fez e um certo ‘nativo’ que permaneceu sendo”. Esta afirmação

parece ir ao encontro de uma das falas do próprio Brandão:

E como você [J.  A.  Vilela]  ― porque não perdi  a  constituição de
sertanejo  e  de  nordestino,  eu  amo  toda  esta  paisagem  a  casa
grande,  o  engenho,  o canavial,  o  roçado etc.  e toda esta vida:  a
pegada do boi, a plantação, a moagem, o coco, o reisado.37

A presença  ativa  em  congressos  e  eventos  relacionados  ao  folclore

contribuiu  para  que Théo Brandão tivesse um papel  de  destaque no movimento

folclórico nacional por mais de 40 anos. Ao longo desse período manteve contato

com  centenas  de  intelectuais,  folcloristas  e  instituições  e  adeptos  dos  temas  e

questões ligadas ao folclore, não apenas no Brasil, mas também no exterior. 

O Catálogo de correspondência passiva de Théo Brandão (1938-1981),

datado do ano de 1993, enumera ao todo 449 missivas (CATÁLOGO…, 1993). Em

nota  explicativa,  a  então  diretora  do  museu,  Eliana  Moura  de  Almeida  Soares

destaca que o catálogo “[…] engloba apenas uma pequena parte do vasto acervo

documental legado pela família do ilustre patrono deste museu”38. 

 Os motivos e os conteúdos da correspondência são diversos. Entidades

de diferentes países enviaram agradecimentos pelo envio de exemplares do Boletim

37 Carta de Théo Brandão a José Aloísio Vilela, 20 jul. 1928.
38 O sumário  indica os  seguintes materiais:  “Nota  explicativa;  Agradecimentos;  Biografia  de TB;

Resumo  da  Correspondência  recebida  por  TB  de  1938/1981;  Notas;  Índice  onomástico;
Bibliografia”. Contudo, a parte referente à biografia não se encontra no documento. A respeito da
correspondência  inventariada,  explica:  “Cada  correspondência  aparece  registrada  em  ordem
cronológica, precedida do nome de seu remetente e acompanhada de um resumo da mesma,
com indicação do  número de busca contido na pasta onde cada missiva encontra-se inserida”
(CATÁLOGO…, 1993).
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Alagoano de Folclore, geralmente solicitando a continuidade do envio, ao passo que

algumas  escreviam  demandando  estes  materiais.  As  solicitações,  de  fato,  são

frequentes,  desde  obras  publicadas,  como os  boletins,  até  cópias  de fotografias

tanto já publicadas quanto inéditas.

A  correspondência  evidencia  também  as  redes  de  colaboração

estabelecidas por Brandão, algumas delas evidenciadas em outros documentos. Na

dedicatória  de  sua  obra  Folclore  das  Alagoas,  um  marco  em  sua  carreira  de

folclorista, Brandão (1949) dá pistas de algumas destas relações: 

À memória de: Manoel Brandão, Alfredo Brandão e Aloizio Branco.
Aos mestres: Artur Ramos, Câmara Cascudo e Renato Almeida. Aos
amigos:  Diegues  Júnior,  Ezechyas  da  Rocha,  Aurélio  Buarque  de
Holanda, Valdemar Cavalcanti, Raul Lima, Mendonça  Júnior,
Aloizio Vilela e Sílvio de Macedo; aos quais devo, em várias épocas
de  minha  vida,  o  incentivo  para  os  trabalhos  que  aqui  se
compendiam.39

Estas são algumas das relações mantidas por Brandão e que marcam,

principalmente, a fase de transição da Medicina e consolidação para o folclore. Os

documentos  contidos  no  arquivo  do  MTB  demonstram  uma  série  de  vínculos

estabelecidos por meio de correspondência, muitas delas motivadas pela publicação

dos  exemplares  do  Boletim  Alagoano  de  Folclore.  Outras  tantas  devido  aos

inúmeros congressos e eventos frequentados por Brandão.

Já  próximo  da  sua  segunda  aposentadoria,  desta  vez  pela  UFAL,

podemos visualizar algumas das ações e estratégias que ele empregou a fim de

preservar os registros produzidos e acumulados ao longo de sua vida. Uma das

primeiras aconteceu em 1975, com a doação de suas peças e objetos da cultura

material de Alagoas para a Universidade Federal de Alagoas. Com este ato Théo

cria uma espécie de ‘problema’ para a instituição: encontrar uma destinação para o

material, visando a criação de um museu de Antropologia e Folclore, como há muito

vinha  sendo  incentivado  pela  Campanha  Nacional  de  Folclore40.  A  forma  para

resolver a questão, como previa Brandão, foi a criação de um museu que pudesse

39 No livro, cada nome ocupa uma linha e não há pontuação, que foi adicionada aqui para facilitar a
leitura.

40 Por carta Câmara Cascudo chega, em mais de uma ocasião, a cobrar de Théo a criação do
museu.
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abrigar a coleção. Com apoio do reitor Nabuco Lopes, o Museu foi criado em 1975,

tendo funcionado inicialmente no campus Tamandaré. 

Em  1977,  por  ocasião  da  V  Festa  Nacional  do  Folclore,  o  museu  é

transferido para o palacete da avenida da Paz.

Após  a  doação  dos  objetos,  Brandão  articula  a  salvaguarda  de  seu

arquivo sonoro, por meio da transferência temporária para uma instituição federal,

que ficaria encarregada de fazer uma cópia das canções, entrevistas entre outros

registros sonoros, gravados entre 1948 e fins da década de 1960. Conforme relata

Travassos (2011, p. 54):

Trinta anos depois de realizadas as primeiras gravações é que elas
chegaram a uma instituição curadora41,  graças às negociações do
folclorista com Aloysio  de Alencar  Pinto e  Bráulio  do Nascimento,
então  diretor  do  Instituto  Nacional  do  Folclore.  Ali  o  pesquisador
vislumbrou a possibilidade de reproduzir as gravações e garantir sua
preservação no centro nevrálgico das ações no campo do folclore. A
decisão de transferir a curadoria a uma instituição do governo federal
foi  o  fecho que  Théo  Brandão  deu,  em vida,  ao  colecionamento,
transformando seus resultado [sic] em Coleção.

Após  garantir  a  salvaguarda  do  acervo  sonoro,  com  a  transferência

temporária para cópia dos registros, no CNFCP, e dos objetos, com a criação do

Museu Théo Brandão, o folclorista estava preparando a biblioteca e o arquivo para

doá-los ao MTB (RIZZI, 2014; FREITAS, 2017), mas veio a falecer antes de concluir

esse projeto. Estes acervos foram doados ao Museu pela família, em 1984. Segundo

relato de Dantas (2008, p. 21),

O tempo não lhe deu tempo de organizar  todo o seu material  de
pesquisa como gostaria. Queria que seus alunos tivessem aquelas
informações disponíveis para trabalharem à luz das ciências sociais.
Angustiava-se  pelo  seu  físico  debilitado  que  não  lhe  dava  mais
condições de atender à sua generosidade e à sua responsabilidade
científica,  traços  próprios  de  quem  planta  e  quer  que  a  árvore
frutifique,  mesmo  sabendo  que  não  mais  poderá  saborear  seus
frutos.

A autora  destaca  a  relação  de  Brandão  com seu arquivo  pessoal  em

relação a seus alunos e demais interessados:

41 Neste trecho a autora emprega os termos “curadora” e “curadoria”,  em vez de “custodiadora” e
“custódia”.
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Aliás,  essa  era  mais  uma  qualidade  de  Dr.  Théo  que  deve  ser
agregada  às  suas  virtudes  intelectuais:  abria,  com  prazer,  seus
arquivos a quem o procurasse. Não carregou o pecado, tão comum
entre os intelectuais ciosos de seus conhecimentos acumulados, de
sonegar informações. Atendia a todos que o procuravam e abria sua
biblioteca e  seus  arquivos  com total  desprendimento.  Seu  acervo
fotográfico e fitas sonoras também é uma preciosidade.  […] Pena
que  nem tudo  tenha  ficado  até  nós,  mas  muita  coisa  permanece
desses registros do folclorista que, na época, já previa a importância
das manifestações culturais que testemunhava.

Em 29 de setembro de 1981 morre por consequência de problemas de

saúde.  O  velório  de  Théo  Brandão  aconteceu  no  Museu  e  dali  seguiu  para  o

cemitério  em  cortejo,  acompanhado  de  uma  pequena  multidão,  composta  por

amigos, familiares e admiradores. Somando-se a estes, havia ainda um grupo de

violeiros,  outro  de  participantes  do  folguedo  Presépio  e  um  terceiro  grupo  de

Guerreiro de Viçosa. Entre outros improvisos, foram cantados os seguintes versos

(ROCHA, 1988, p. 32): “Vai seguindo Dr. Théo / Em um caixão funeral / Seu espírito

desligou-se / Da vida material / Está Nascendo pra Cristo / Na Vida espiritual”. 

4.2 A PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE THÉO BRANDÃO

Após a morte de Théo Brandão um número considerável de texto em sua

homenagem foram publicados tanto na imprensa local quanto nacional. Os textos

encontrados nesta pesquisa foram escritos em sua maioria por amigos, familiares e

admiradores  do  eminente  folclorista,  homenageando  suas  obras  e  feitos  ou

relembrando trechos de sua biografia. Cerca de um ano depois, aparecem algumas

publicações de cunho acadêmico. Nadia Fernanda Amorim (1982) publica um artigo

breve e emocionado na Revista de Antropologia da Universidade de São Paulo. No

mesmo ano, a Comissão Alagoana de Folclore publica, com o patrocínio da UFAL,

um número especial dedicado ao seu principal fundador. O fascículo está dividido

em  três  partes,  além de  uma  breve  apresentação  sobre  o  próprio  Boletim  e  a

Comissão e os sumários das sete edições anteriores42. A primeira parte, sobre Théo

Brandão,  traz  artigos  de  cinco  integrantes  da  Comissão.  A segunda,  um  artigo

original  de  Théo  Brandão:  o  discurso  de  agradecimento  da  homenagem  que

42 Os números foram publicados nos seguintes anos: n.1 (1955), n.2 (1957), n. 3 (1958), n.4 (1959),
n. 5 (1960-1), n. 6 (1962-9) e n. 7 (1977).  Voltaremos aos Boletins mais adiante.
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recebera por ocasião da “V Festa Nacional do Folclore”. Por fim, a terceira parte

mostra reproduções fotográficas de Théo. Um dos textos foi escrito por José Maria

Tenório Rocha, intitulado “Mestre Théo Brandão: traços biográficos”. Possivelmente

esse texto foi o ponto de partida para o mesmo autor escrever e publicar, anos mais

tarde, a obra “Théo Brandão: mestre do folclore brasileiro”43. 

A referida obra de Rocha (1988) apresenta diversos aspectos da vida de

Brandão,  além de uma bibliografia  comentada de suas obras  e  uma bibliografia

sobre  o  folclorista,  somando  aproximadamente  165  publicações,  a  maior  parte

artigos  em  jornais  de  circulação  corrente.  Contém  ainda  um  capítulo  sobre  as

bandeiras  e  brasões  criados  por  Théo  e  outro  sobre  a  sua  morte,  além  da

transcrição de uma entrevista, realizada nos estúdios de som da FUNARTE, no Rio

de Janeiro, em 1979, e de algumas cartas e artigos escritos pelo biografado. Mesmo

após 30 anos de sua publicação,  esta  obra  continua sendo a mais completa  e,

portanto, a principal sobre o folclorista alagoano.

No período em que a sede do Museu Théo Brandão de Antropologia e

Folclore  esteve  fechada,  durante  a  década  de  1990,  e  o  mesmo foi  transferido

provisoriamente para o Espaço Cultural,  constata-se uma expressiva ausência de

publicações, que voltam a surgir com a reabertura do Museu, no início dos anos

2000. Por ocasião da reinauguração do Museu, em 2002, com o edifício restaurado,

publica-se  a  obra  “A casa da  gente  alagoana”,  apresentando  o  novo projeto  da

exposição de longa duração.

Outra fonte relevante é a enciclopédia “ABC das Alagoas”, elaborada por

Francisco Reynaldo Amorim de Barros e publicada pelo Senado Federal em 200544.

A enciclopédia  apresenta  um  verbete  sobre  Théo  Brandão  bastante  detalhado,

especialmente suas publicações,  livros e artigos em periódicos. Além disso, esta

fonte apresenta informações a respeito das pessoas que compunham os círculos de

relações de Théo em Alagoas e de acontecimentos e fatos do Estado de Alagoas.

Na internet, destacam-se ainda outras duas fontes sobre Théo Brandão: o

site  institucional  do  Museu,  que  traz  informações  bastante  abreviadas  sobre  a

43 A obra  está  dividia  nos  seguintes  capítulos:  Apresentação;  Introdução;  1.  O  homem;  2.  O
folclorista; 3. O médico; 4. O literato; 5. O educador; 6. De brasões e bandeiras; 7. Agonia e
morte; 8. Críticas a obra; e 9. Bibliografia sobre Théo Brandão.

44 Atualmente  encontra-se  disponível uma  versão  on-line,  para  consulta  na  internet.  Cf.  Barros
(2018).
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criação da instituição, o seu patrono e as mudanças e restauração do palacete sede,

na avenida da Paz.  A segunda fonte,  o site  da biblioteca da Fundação Joaquim

Nabuco (FUNDAJ), disponibiliza um texto elaborado em 2005 por Lúcia Gaspar (e

atualizado em 2018). Este texto traz como referência quatro obras45, dentre as quais

o  livro  de  Rocha  (1988).  Apesar  de  sua  simplicidade  (ou  justamente  por  isso),

podemos  notar  que  muitos  dos  textos  na  internet  a  respeito  de  Théo  Brandão

reproduzem completa ou parcialmente este texto. 

Em 2006, Bruno Cesar Cavalcanti apresenta o artigo “Théo Brandão e a

Antropologia em Alagoas”,  em evento comemorativo aos 50 anos da Associação

Brasileira de Antropologia.  O autor começa o texto lembrando da importância de

outro  alagoano  para  o  desenvolvimento  e  institucionalização  da  Antropologia no

Brasil, Arthur Ramos, fundador da Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia,

da qual inclusive convidou Théo Brandão a participar como sócio. Cavalcanti (2006)

chega a comparar Théo Brandão com Arthur Ramos, ressaltando a importância que

este teve no desenvolvimento da Antropologia “para fora” de Alagoas, ao passo que

aquele teria desempenhado um importante papel “para dentro” do Estado.

Uma outra obra sobre Théo Brandão foi  publicada por ocasião de seu

centenário de nascimento (1907-2007), organizada pelos discípulos Cármen Lúcia

Dantas,  Fernando Antonio Netto  Lôbo e Vera Lúcia Calheiros Mata.  Sob o título

“Théo Brandão: vida em dimensão”46, o livro reuni textos de um círculo de pessoas

próximos ao folclorista.  Além da apresentação e prefácio,  integra a publicação o

texto  “Museu sopa de pedras”,  do próprio  Brandão,  e  mais  oito  artigos inéditos,

quase todos com as memórias de seus autores para com o mestre, bem como um

epílogo  com a  fala  do  filho  Walter  Brandão  por  ocasião  das  comemorações  do

centenário (DANTAS; LÔBO e MATA, 2008).

Em  2011,  Elizabeth  Travassos,  docente  da  Universidade  Federal  do

Estado do Rio de Janeiro publicou um artigo a respeito da coleção de gravações

sonoras  produzidas por  Brandão e  depositada  no  Instituto  Nacional  do  Folclore,

órgão sucessor da Campanha Nacional do Folclore e atualmente Centro Nacional de

Folclore  e  Cultura  Popular  (CNFCP),  vinculado  à  Fundação  Nacional  de  Artes

45 Destas,  duas  fontes  na  internet,  não  se  encontravam  disponíveis  no  momento  da  presente
pesquisa.

46 Não está claro a data de publicação, pois não consta esta informação na folha de rosto, mas o
copyright data de 2008. 
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(FUNARTE).  A autora  descreve  o  processo de institucionalização desta  coleção,

destacando  algumas  de  suas  particularidades  em  relação  a  outras  similares,

também  custodiadas  pelo  CNFCP,  como  gravações  da  Missão  de  Pesquisas

Folclóricas,  concebida  por  Mário  de  Andrade  e  realizada,  em  1938,  pelo

Departamento de Cultura de São Paulo.  Dentre estas particularidades,  podemos

destacar: 1) o fato de Théo Brandão não ser músico, 2) da captação e registro não

ter sido feita com deslocamento geográfico e ter sido produzido ao longo de 30 anos

e 3) a coleção ter sido criada e custodiada na maior parte do tempo como um acervo

privado. Este acervo sonoro totaliza cerca de 60 horas de gravações e uma pequena

parte veio a público em quatro discos47 da série Documentário Sonoro do Folclore

Brasileiro, iniciada em 1972.

O antropólogo Wagner  Chaves,  na época diretor,  publicou em 2012 o

texto “Identidade, narrativa e emoção no Museu Théo Brandão de Antropologia e

Folclore”,  no  qual  apresenta  uma  “[…]  etnografia  da  exposição,  com  o  foco

direcionado  tanto  para  as  narrativas  (exibidas  e  subjacentes)  quanto  para  as

interações dos visitantes com os objetos.” O artigo  discute como a construção da

identidade se estrutura a partir da relação de alteridade estabelecida com as peças

representativas  de  costumes,  festas,  crenças,  enfim,  com  a  cultura  popular

alagoana. O texto traz ainda o papel de Théo Brandão nos estudos de folclore em

Alagoas, bem como de suas práticas colecionistas que resultaram na formação do

seu acervo particular, com destaque para as fotografias, os registros sonoros e os

objetos.

Um dos primeiros resultados do movimento empreendido pela retomada

do  tratamento  com os  acervos  do  Museu,  foi  o  trabalho  apresentado  por  Maia

(2011), “Fotografia e cultura popular: um estudo antropológico do acervo fotográfico

do Museu Théo Brandão”. 

Em 2013, Nadja W. S. Rocha apresenta a dissertação “Théo Brandão: os

estudos folclóricos e o campo do patrimônio no Brasil” (ROCHA, 2013).

47 De acordo com Chaves (2011, p. 4), “dos 24 números da coleção, quatro resultaram de registros
sonoros e pesquisas realizadas por Théo Brandão entre os anos de 1950 e 1970 e tiveram como
títulos: Cocos de Alagoas, de Chã Preta, Viçosa (1955), Fandango, da Pajuçara (1957), Guerreiro,
da fazenda Boa Sorte, Viçosa (1961) e Baianas, de Ipioca (1977), da célebre mestra Terezinha”. 
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Daniel Silva (2014)  elaborou uma pesquisa de doutorado a respeito da

boneca Mamãe, intitulada “Objetos em trânsito: a boneca gigante entre o museu e o

carnaval em Maceió/AL”.

Em 2015, o museólogo Julio Chaves, que atuou no Museu no período de

2012  a  2015,  apresentou  a  dissertação  “Uma  biografia  cultural  da  sala  fé  da

exposição de longa duração do Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore:

ensaio de museologia etnográfica”. Também nesse ano Mota (2015), graduanda em

História e bolsista dos projetos com a documentação apresenta um trabalho sobre

movimento folclórico brasileiro e seu auge entre os anos de 1940 e 1960, analisando

a sua repercussão no estado de Alagoas.

Especificamente  no  campo da  Ciência  da  Informação,  Noaide  Santos,

apresenta a dissertação “A representação da informação do folclore alagoano na

obra  literária  e  bibliográfica  de  Théo  Brandão:  um  meio  de  visibilidade  e

acessibilidade”.

Em 2016, Wagner Chaves publica o trabalho “Do campo ao museu (e de

volta ao campo): considerações sobre a produção e circulação dos registros sonoros

de Théo Brandão”. O texto trata da participação de Théo Brandão no movimento

folclorista nacional, que teve maior força entre os anos 1940 e 1960, como membro

da Comissão Nacional de Folclore, criada em 1947, e da Campanha de Defesa do

Folclore Brasileiro, formada em 1952. Apresenta algumas ponderações a respeito da

atuação  de  Théo  em  campo,  que  permitiram  a  realização  de  seu  “projeto  de

documentação”  e  discute  sua  forma  de  trabalho,  recorrendo  a  dois  casos  de

registros sonoros feitos em campo e do retorno do folclorista ao seu gabinete, onde

produz o “Catálogo de Gravações Folclóricas”. 

Em  2017,  Fernanda  Rechemberg  publicou “Fotografia  e  memória  da

cultura popular em Alagoas: considerações sobre o acervo de Théo Brandão”, um

capítulo do livro “História e memória das Ciências Sociais em Alagoas”.

Além destes trabalhos, um importante fórum de discussão e reflexão tem

sido o “Encontro de Pesquisadores do MTB”, fórum realizado desde 2016, com a

quarta edição acontecendo no corrente ano. 
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5 O MUSEU THÉO BRANDÃO DE ANTROPOLOGIA E FOLCLORE

O  Museu  Théo  Brandão  de  Antropologia  e  Folclore  (MTB)  é  um dos

principais  equipamentos  culturais  do  Estado  de  Alagoas,  localizado  na  Região

Nordeste do Brasil. O Museu pertence à Universidade Federal de Alagoas, estando

subordinado à Pró-Reitoria de Extensão, e, como o próprio nome indica, tem como

tema  a  cultura  popular  alagoana  e  nordestina,  tanto  na  perspectiva  do  Folclore

quanto da Antropologia. Por seu papel de destaque no cenário cultural local, chega a

ser confundido por parte da população com um museu público estadual, embora

seja,  de fato,  um museu universitário,  o que lhe atribui  funções e características

particulares. 

As  exposições  temporárias  e  a  exposição  de  longa  duração  estão

relacionadas com temáticas da cultura  popular  alagoana e nordestina.  Além das

exposições,  o  Museu  dispõe  de  uma  biblioteca  e  um arquivo,  ambos  contendo

acervos do fundador do Museu. A Biblioteca conta ainda com obras atuais dos temas

relacionados a Antropologia e Cultura Popular, com acesso no local. O arquivo, por

sua vez,  nunca foi  aberto  ao acesso dos usuários e visitantes,  embora esforços

tenham sido direcionados neste sentido. O Museu oferece, ainda, uma programação

diversificada, com atividades acadêmicas e culturais. O público visitante é bastante

variado, mas com destaque para estudantes de diferentes níveis,  pesquisadores,

profissionais e turistas em visita ou de passagem por Maceió. 

Entre os acontecimentos marcantes da história do MTB destacam-se as

várias mudanças de sede que sofreu, desde a sua criação, as mudanças na diretoria

e a formação dos acervos e coleções. Estes pontos serão abordados nesta seção,

tendo  como foco  o  acervo  arquivístico.  Como  veremos,  a  história  do  Museu,

principalmente em seus primeiros anos de existência, se confunde com a história de

seu patrono, conforme se pode observar na seção anterior.

5.1 HISTÓRICO

Criado em 1975 para  abrigar  a  coleção de objetos  da cultura popular

alagoana  e  nordestina  do  renomado  folclorista  alagoano,  reunidos  ao  longo  de
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décadas de trabalho e pesquisa, o Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore

foi inaugurado no antigo Campus Tamandaré da Universidade Federal de Alagoas

(bairro do Pontal da Barra, em Maceió). O caminho encontrado pelo patrono para a

criação do Museu é relatado em seu texto “O museu sopa de pedras” (BRANDÃO,

2008), no qual o autor recorre a um conto popular48 para ilustrar sua intenção ao

doar o seu acervo de peças e obras da cultura popular nordestina. A contribuir a

doação das suas “pedrinhas”, que no caso eram objetos materiais da cultura popular

de Alagoas,  Théo  abria  espaço para  que  fossem acrescentadas  outras  peças e

também que fossem somados esforços para ao final chegar à desejada “sopa”: um

museu da cultura popular alagoana. De acordo com Fernando Antonio Neto Lôbo

(2008, p. 39), primeiro diretor do Museu:

As  peças  do  acervo  doado  pelo  Dr.  Théo  Brandão  e  que  se
constituíram  no  patrimônio  do  museu  podem  ser  descritas  como:
cópias da cerâmica dos remanescentes indígenas de Palmeira dos
Índios e Porto Real do Colégio e marajoara; objetos do artesanato
indígena  nativo  e  de  outros  países;  arquivo  sonoro  sobre  os
folguedos alagoanos:  conteúdo cerca de cinco mil  ‘slides’ sobre o
folclore do Brasil e de outras regiões do mundo, bem como o material
didático utilizado em suas aulas; xilogravuras (matrizes); esculturas
em  madeira;  ex-votos;  cerâmica  antropomórfica  da  Feira  do
Carrapicho;  cerâmica  do  Mestre  Vitalino;  coleção  de  postais  de
temática folclórica e popular. Todo esse material era distribuído ao
longo de estantes, prateleiras, arquivos e outros móveis nos diversos
compartimentos de sua mansão situada à Avenida Tomás Espíndola,
no Farol, nesta capital.

À  primeira  vista,  esta  doação  pode  ser  entendida  como  uma  atitude

despretensiosa, como inclusive o fundador tenta transparecer, mas uma leitura mais

atenta indica a intenção de realizar um projeto que buscava atuar não somente na

preservação  de  registros  materiais  e  nos  saberes  imateriais  da  cultura  popular

48 Neste conto, após ressaltar que existem variações, Brandão relata a versão na qual um frade bate
à porta de camponeses pedindo o que comer. Os donos da casa respondem que não há o que
comer naquela casa. O frade pede então para entrar, para fugir do calor forte. Já dentro da casa,
anuncia que fará uma sopa de pedras e pede água e panela para os moradores. Depois coloca a
panela com a água e as pedras no fogo, com uma pitada de sal que lhes deram, mas vai logo
dizendo que com um pouco de banha ficaria melhor. Depois de lhe fornecerem o ingrediente, ele
diz que ficaria ainda melhor com alguns legumes. E lhes “trouxeram couves, nabos, uma boa
cenoura.  Tudo ficou na panela,  borbulhando num cheiro que entontecia.  E o frade ainda diz:
quase a contar, mas um pouco de chouriço daria um caldo de Rei!” Depois de lhes trazerem o
chouriço e assim o frade fez a sua sopa de pedras (BRANDÃO, 2008).
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alagoana, mas na implementação de um centro de documentação e pesquisa nestas

temáticas.

Após a sua criação, a denominação do museu teve algumas variações,

que podem ser verificadas na sua própria documentação. Ao longo do tempo foi

chamado de Museu Théo Brandão; depois, Museu de Antropologia e Folclore Théo

Brandão;  e,  atualmente,  emprega-se  a  denominação  Museu  Théo  Brandão  de

Antropologia e Folclore (MTB). 

Em 1977 o então diretor, Fernando Lôbo, que também era professor de

História na UFAL, se afasta para cursar o mestrado. Quem assumiu o cargo foi a

antropóloga Vera Lucia Calheiros. Ainda neste ano o Museu precisou ser realocado,

devido  à  desativação  do  campus  Tamandaré.  Nesta  mudança,  os  cursos  ali

instalados foram transferidos para o atual campus A. C. Simões49.  O MTB, por sua

vez, foi transferido para um prédio localizado na avenida da Paz, à beira mar, no

centro da cidade de Maceió-AL. Esta mudança, para o “palacete” da avenida da Paz,

foi  recebida com entusiasmo por  parte  dos gestores,  sendo realizada durante  a

realização da V Festa do Folclore Brasileiro.

Em  1978  assume  a  direção  a  museóloga  Carmem  Lúcia  Tavares  de

Almeida Dantas. 

Em 1981 o patrono do Museu falece e seu corpo é velado no Museu que

leva o seu nome, seguindo em cortejo até o cemitério,  acompanhado de grupos

folclóricos, amigos e admiradores. Algum tempo depois, por volta de 1984, o Museu

recebe  os  acervos  bibliográficos  e  arquivísticos  (textual  e  fotográfico)  de  Théo

Brandão, doados pela família.

Cerca de dois anos depois, em 1986, o Museu precisou deixar o prédio da

Avenida da Paz, devido a problemas estruturais, causados pela falta de manutenção

e pelo processo acelerado de desgaste dada a proximidade com a praia e a ação da

maresia. O Museu então foi realocado para um prédio próximo, o Espaço Cultural da

UFAL. De acordo com Chaves (2012),

49 A decisão de transferir os cursos que funcionavam no Campus Tamandaré teria sido tomada pelo
então reitor Manuel Ramalho, após a Universidade ser informada sobre a construção da fábrica
da  Salgema,  próxima  ao  Campus,  podendo  haver  riscos  de  vazamento.  (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALAGOAS, 2011).
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Esses foram, seguramente, os anos mais difíceis pelos quais passou
a instituição. Sem local adequado para acomodar os acervos, dada a
precariedade  das  novas  instalações,  esse  período  não  traz  boas
lembranças  para  José  Carlos  Silva,  funcionário  mais  antigo  do
Museu. Ele se lembra, com tristeza, do dia em que parte da coleção
de cerâmicas de Théo Brandão foi destruída como consequência do
desabamento de um teto da sala. Além das perdas de objetos do
acervo,  os  acervos  fotográficos,  sonoros  e  documentais  também
sofreram  com  as  novas  condições.  Sem  espaço  e  condições  de
acomodar e armazenar esses acervos, eles permaneceram fechados
em caixas de papelão, o que acelerou o processo de deterioração
dos mesmos. Apesar das dificuldades do período, que se estendeu
por  14  anos,  o  Museu  permaneceu  prestando  serviço  ao  público
através de sua biblioteca e da montagem de exposições temporárias.

Ainda  em  1986  a  direção  é  assumida  pela  professora  Eliana  Soares

Moura. Em 1988 o Museu foi realocado no térreo do mesmo edifício. No período em

que esteve fora de sua sede, o Museu funcionou parcialmente, com apenas uma

pequena sala de exposição. A reserva técnica em alguns momentos dividiu o espaço

com outros setores da UFAL. 

Ao longo da década de 1990 o Museu empreendeu algumas iniciativas

para a restauração do seu prédio sede e de tratamento do acervo arquivístico. Uma

das iniciativas  foi  a  produção do Catálogo de correspondência  passiva  de Théo

Brandão (1938-1981), que enumera as 449 missivas recebidas por Théo Brandão

(CATÁLOGO…,  1993).  Constam  ainda  neste  catálogo  cartas  endereçadas  à

Comissão Alagoana de Folclore, a qual Théo foi fundador e secretário geral durante

anos.

De 1996 a 1998 a instituição foi dirigida pela professora e antropóloga

Silvia  Martins,  quando  a  direção  passa  para  José  Carlos  da  Silva,  formado  em

Letras pela UFAL e o funcionário mais antigo da instituição. Em 1999 a museóloga

Carmem Dantas volta a atuar no Museu, desta vez como consultora, à frente do

projeto de restauração do Palacete da avenida da Paz. Nesse período, o Museu

encampou um amplo movimento de mobilização da sociedade pela restauração da

sede,  articulando  contatos  com  políticos  e  personalidades  locais  e  realizando

campanhas  para  levantar  fundos  com  as  comunidades  interna  e  externa  à

Universidade. 

Em 2004, José Carlos deixa a Direção, que passa a ser exercida por Leda

Almeida,  docente  do  curso  de  História.  Em  agosto  de  2010  houve  mais  uma
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mudança,  com a  direção  passando  a  ser  exercida  pelo  professor  Wagner  Diniz

Chaves, do Centro de Ciências Sociais da UFAL (RIZZI, 2014; AMORIM, R., 2010). 

Fotografia 1 ― Fachada do Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore.

Fonte: Fernandes (2011).

Com a saída de Chaves, em agosto de 2014, assumiu a direção uma das

professoras que vinha coordenando projetos com o acervo fotográfico,  Fernanda

Rechemberg, também do Instituto de Ciências Sociais da UFAL. No final de 2015, o

Museu,  foi  mais  uma  vez  fechado  para  a  visitação,  funcionando  apenas  com

trabalhos internos, devido a problemas elétricos nas salas do circuito expositivo.

Em 2016, após uma mudança na gestão da Universidade, houve nova

alteração na  direção  do  Museu,  que  passa  a  ser  exercida  por  Nadir  Nóbrega,

professora do curso de Dança da UFAL. Diferentemente da anterior, esta mudança

representou de certa forma uma descontinuidade do trabalho que vinha sendo feito

nas duas gestões anteriores, tendo em vista a formação e atuação dos diretores no

campo da Antropologia. 
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Em 2018, assume a Direção o  professor José Acioli  da Silva Filho, do

curso de Teatro e na sua gestão o Museu foi reaberto a visitação. 

Em 2019 o Museu passa a ser dirigido por Vitor Sarmento, servidor do

quadro  técnico  da  Universidade,  permanecendo  até  o  momento.  Atualmente,  as

condições  físicas  e  estruturais  requerem  novamente  a  restauração  do  edifício,

gerando na equipe uma expectativa de nova transferência das coleções e acervos.

Quadro 4 ― Diretores do MTB.

Ano Nome
Tempo aprox.

(anos)

1975 Fernando Antonio Neto Lôbo 2

1977 Vera Lúcia Calheiros Mata 1

1978 Carmem Lúcia Dantas 8

1986 Eliana Moura Soares 10

1996 Silvia Martins 2

1998 José Carlos da Silva 6

2004 Leda Almeida 6

2010 Wagner Neves Diniz Chaves 4

2014 Fernanda Rechemberg 2

2016 Nadir Nóbrega 2

2018 Jose Acioli 1

2019 Vitor Sarmento ---

Fonte: Elaboração própria.

Ao longo dos seus 44 anos de existência, o Museu passou por distintas

fases, resultando em diferentes ações em relação aos seus acervos.  Atualmente,

cogita-se mais um fechamento e transferência dos acervos para nova restauração

do edifício.
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5.2 AS COLEÇÕES E OS ACERVOS

A multiplicidade de fazeres de Théo Brandão reflete na diversidade de

seus  acervos  e  coleções.  Uma  das  particularidades  do  processo  de

institucionalização  destes  materiais  encontra-se  no  fato  da  transferência  ter  sido

realizada  por  etapas.  Primeiro,  a  doação  dos  objetos  museológicos  para  a

Universidade, entre 1972 e 1975, ação que resultou na criação do Museu. Além

destes, outras coleções foram transferidas ao Museu:

No final da década de setenta, Duda Calado, médico e colecionador,
doa  sua  coleção  de  estátuas  de  orixás  e  oferendas.  No  mesmo
período, José Maria Tenório doa sua coleção de apostilas folclóricas.
Em meados da década de oitenta, Júlio Rufino, ceramista, morador
do  bairro  Vergel  do  Lago,  vende  umas  e  doa  outras  peças  de
cerâmica para o Museu. Enéias Tavares dos Santos, xilogravurista e
cordelista, doa parte de seu trabalho, matrizes e cópias impressas,
para o Museu, no final da década de noventa. No início da primeira
década  do  século  XXI,  a  família  de  José  Aluísio  Vilela  doa  sua
coleção de literatura de cordel e seus livros sobre folclore. Em 2003,
a família do Babalorixá Geraldo de Carvalho Lima, doa seus objetos
e estátuas presentes no Pegí (altar do Candomblé). (MAIA, K., 2011).

Posteriormente, já com o Museu em funcionamento, articulou cópia de

parte dos seus registros sonoros,  por  volta  de 1979.  Nese período,  o  Museu já

recebia por parte de Théo e de outras pessoas materiais com vistas à formação de

uma biblioteca. No final da década de 1970 o próprio Théo inicia a organização de

sua biblioteca e arquivo  pessoais,  com vistas  à  transferência  para  o  Museu,  no

entanto não chegou a completar esta tarefa. Após o seu falecimento, em 1981, o

Museu  viria  a  receber  o  restante  dos  livros  e  documentos  pessoais,  contudo

funcionários que atuaram na instituição nessa época relatam que remessas de livros

e documentos teriam chegado ao Museu após essa data. A seguir  abordaremos

cada um destes acervos.
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5.2.1 Coleção museológica

Com a restauração do prédio finalizada no início da década de 2000, o

Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore retornou ao palacete da avenida da

Paz, desta vez ocupando completamente o edifício50. As portas foram reabertas ao

público em 2002,  com o projeto  museográfico reformulado.  A curadoria  da nova

exposição foi do antropólogo Raul Lody, passando a ocupar praticamente os dois

pavimentos (térreo e superior) do  palacete.  O projeto expográfico é composto por

um circuito no qual cada cômodo do Palacete aborda um aspecto da cultura popular

alagoana. Do início para o fim, temos as seguintes salas: piso térreo, as salas Brava

gente alagoana, O fazer alagoano, O sabor alagoano, O que há de novo e Fé51; no

andar de cima, as salas O festejar Alagoano, dedicadas ao Carnaval e ao Folguedo

Guerreiros.

Na sala que abre a exposição de longa duração do Museu, o visitante

encontra apenas um expositor, de formato circular e em metal, suspenso do chão

por  cabos  metálicos  fixados  no  teto.  O  cenário  é  completado  por  imagens  de

pessoas e paisagens alagoanas, que cobrem todas as paredes da sala, e alguns

nichos  nas  paredes,  com  objetos  da  cultura  popular.  Conforme  abordado

anteriormente, o Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore foi criado a partir

da doação das peças de arte e da cultura popular alagoanas pertencentes a seu

patrono. Embora os objetos ― ou as “pedrinhas” ― tenham sido o motivo para a

criação do Museu na Universidade, o ponto inicial da exposição não são os objetos,

mas alguns documentos do seu arquivo pessoal, no expositor que, ao lembrar uma

rocha, permite a leitura de que trata-se da “pedra fundamental” do Museu. 

Os documentos estão dispostos no interior do expositor e distribuídos de

forma  aleatória.  Entretanto,  é  possível  observar uma  linearidade  entre  os

documentos,  começando  por  uma  carteira  de  identificação  da  Faculdade  de

Medicina  da  Bahia.  Ao  lado,  uma  pequena  folha  de um  bloco  de  anotações

personalizado (na parte de cima da folha pode-se ler a impressão do nome “Théo

Brandão”), com uma amostra de sua caligrafia de difícil compreensão. Logo acima,

50 Antes da restauração o Museu compartilhou o prédio com a Pinacoteca Universitária, como pode
ser observado na Planta em anexo (Estudo de projeto para restauração do MTB).

51 Existe ainda um espaço onde antes era a “lojinha” do Museu, mas que teve o nome alterado para
Sala Vitrine.
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algumas medalhas e condecorações52. Ao redor, as fotografias contemplam distintas

fases  de  sua  vida:  criança  (sobre  esta  encontram-se  duas  mechas  de  cabelo,

recordação guardada aparentemente desde sua infância); na juventude, vestindo a

beca na formatura de Medicina; no casamento, com a noiva Élide Baía de Almeida; e

na maturidade, em sua biblioteca particular. Além destas fotografias pessoais, mais

duas feitas por Brandão, de brincantes de guerreiro, um mestre e uma mestra de um

grupo de Viçosa. Por último, estão dispostos dois livros de sua autoria: O presépio

de Alagoas, de 1977, e Folclore das Alagoas II, de 1982. 

Tendo em vista que todos os objetos descritos acima são documentos

produzidos  e  acumulados  por  Théo  Brandão  no  desempenho  de  suas  funções

sociais,  eles  são  documentos  de  arquivo,  ainda  que  musealizados  pelo  projeto

expográfico.  Estes documentos revelam atividades sociais do titular, mas também

facetas  de  sua  vida  privada,  sendo testemunhos  de  acontecimentos  da  vida  do

patrono do Museu e do titular do arquivo.

Outro  destaque  da  exposição  são  os  chapéus  do  folguedo  Guerreiro,

dispostos no segundo andar, ao final do circuito expositivo, fechando e coroando a

exposição.  A representação que o  chapéu de Guerreiro  ocupa no museu não é

fortuita. Em Maceió, esculturas deste chapéu, em tamanho ampliado estão dispostas

em diversos pontos  da cidade,  simbolizando um importante  elemento  da cultura

local;  nos  materiais  de  publicidade  de  eventos  realizados  na  cidade,  e

frequentemente,  o  chapéu  é  acionado  como  um componente  da  'alagoanidade'.

Podemos  considerar  o  museu  tanto  como  um  espaço  para  representar,  quanto

reforçar  esta  representação  do  chapéu  de  Guerreiro  como  um  elemento  da

identidade alagoana. 

O  restante  do  acervo  museológico,  obras  de  arte  da  cultura  popular

alagoana e nordestina, encontra-se armazenado na reserva técnica, localizada no

porão do edifício (sala da Museologia).

Além do acervo museológico, o Museu dispõe também de uma biblioteca,

que  contém  o  acervo  do  próprio  Théo  Brandão  e  outros  materiais  que  foram

incorporados. O visitante pode consultar os livros escritos pelo folclorista e obras de

Ciências Humanas e Sociais. 

52 São  elas:  do  Colégio  Diocesano  de  Pernambuco,  da  Universidade  Federal  de  Alagoas,  da
Academia Brasileira de História, da VI Reunião Brasileira de Antropologia. 
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5.2.2 Acervo bibliográfico

A biblioteca é composta por obras doadas pelo Théo Brandão e por outras

adquiridas  pela  Universidade  nas  temáticas  que  fazem  parte  das  atividades  do

Museu. O acervo é composto por livros, revistas, folhetos de cordéis, mapas, entre

outros materiais. Além dos livros de Théo Brandão, a Biblioteca recebeu também

livros  herdados  por  ele  do  pai,  Manoel  Brandão,  mas  não  existem marcas  que

identifiquem a quem pertenceu o livro (embora a data de publicação possa ser um

indicativo).

5.2.3 Acervo arquivístico

O Museu tem sob sua custódia pelos menos dois conjuntos arquivísticos

principais:  o arquivo pessoal do patrono e fundador Théo Brandão (fundo TB) e o

arquivo  institucional  do  próprio  Museu  (fundo  MTB).  Outros  conjuntos  de

documentos podem também vir a constituir fundos, como da Comissão Alagoana de

Folclore (a partir de 1948) e do folclorista José Aloísio Brandão Vilela (1903-1976).

Além destes, mais recentemente o Museu tem incorporado novos conjuntos,  por

meio  de doação,  como o  arquivo  pessoal  da  antropóloga Nádia  Fernanda Maia

Amorim, professora aposentada da UFAL e uma das discípulas de Théo Brandão. 

O  acervo  está  composto  pelos  seguintes  gêneros,  em  números

aproximados:  bibliográfico,  8000  itens;  Cartográfico,  100;  Iconográfico,  3700

fotografias  em papel  e  800  fotografias  em negativos  e  diapositivos;  folhetos  de

cordéis, 1000; sonoro, dezenas de rolos e fitas; textual, 6 metros.

Os fundos TB e MTB estão acondicionados desde 2012 em uma  sala

destinada para o acondicionamento e a organização dos documentos.  A seguir, a

planta da sala:53 

53 A sala possui aproximadamente 18 m2 de área; possui uma porta de entrada de vidro e uma
janela pequena que tem abertura para o pátio externo do museu, voltada para o lado poente ― o
que  interfere  diretamente  no  controle  climático  da  sala;  o  piso  é  de  cimento  queimado  e  a
alvenaria aparente de tijolos de argila; somente em 2014 o teto da sala recebeu forro em gesso ―
até então o madeiramento do piso superior estava aparente. O mobiliário da sala é composto por
um armário  em madeira  ― composto por  nichos e portas com dobradiças ―, no qual estão
armazenados os registros e gravações sonoras; um armário em metal para as fotografias; dois
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Planta 1: Sala da documentação

Fonte: elaboração do autor.

Em  relação  ao  período  de  abrangência,  o  fundo  TB  corresponde  ao

período de vida de Théo Brandão, 1907 a 1981 e o fundo MTB vai desde a sua

fundação, em 1975, até os dias atuais.

Quanto ao arquivo corrente, os documentos produzidos pelo Museu Théo

Brandão de Antropologia e Folclore encontram-se dispersos nas dependências do

museu,  de  acordo  com os  setores  que  compõem sua  estrutura  administrativa54.

arquivos de metal, destinados ao arquivo corrente deste setor (contém, entre outros, documentos
de projetos atuais e concluídos, alguns folhetos de cordéis, fotografias e fichas de identificação do
acervo fotográfico); um balcão em vidro para os materiais de escritório, equipamentos de proteção
individual (EPI) e materiais bibliográficos de apoio às atividades de documentação; sete estantes
de metal  contendo, além dos documentos,  caixas de metal  com slides;  materiais  gráficos de
exposições antigas; álbuns de fotografia (recebidos recentemente); caixas de acondicionamento
dos  documentos  (ainda  vazias),  confeccionadas  em papel  alcalino;  pastas  com  documentos
diversos; uma mesa de reuniões; duas mesas de trabalho (uma delas com um computador e
escâner de mesa).

54 Ver Apêndice 2- Organograma do Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore.
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Cada um destes setores produz e recebe documentos, que são armazenados em

um  armário  e,  ou,  em  computadores.  Desta  “documentação”,  três  conjuntos

merecem destaque: 

1) Direção: relatórios de atividade do Museu, desde o ano de 2009, entre

outros.

2)  Secretaria:  documentos  administrativos  do  Museu,  notadamente  a

partir do ano 2002 ― ano de sua reinauguração.

3) Sala da documentação: considerada o arquivo permanente do Museu.

Fotografia 2 ― Estantes e envelopes de acondicionamento da documentação.

Fonte: Elaboração própria.

Antes desse processo os documentos estavam acondicionados em uma

sala  depósito,  em  estantes,  dentro  de  caixas,  pastas  ou  ainda  sem  invólucro,

empilhados nas prateleiras. Antes de serem transferidos para a nova sala, foram

higienizados  e  colocados  em  envelopes,  armazenados  horizontalmente  nas

prateleiras das estantes de metal. Quanto ao sistema de arranjo, envelopes estão

identificados com  as  iniciais  do  bolsista  responsável  pela  higienização  e

transferência de invólucro, além das informações descritas no invólucro antigo. 
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O arquivo do museu não está disponível para acesso pelos visitantes ou

usuários. Devido à falta de condições de organização e de local para consulta aos

documentos,  bem  como  de  um  profissional  responsável  pelo  atendimento  aos

pesquisadores, o Museu decidiu por permitir acesso aos documentos quando estas

questões estivessem resolvidas.

Na próxima seção abordaremos mais detalhadamente o arquivo pessoal

de Théo Brandão, com foco nas práticas de organização e tratamento.
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6 O ARQUIVO PESSOAL DE THÉO BRANDÃO: PRÁTICAS DE ORGANIZAÇÃO 

E PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO

Nesta  seção  abordaremos  o  arquivo  pessoal  de  Théo  Brandão,

custodiado no Museu,  bem como o as práticas de organização que compõem o

processo de institucionalização deste arquivo.  Conforme abordado anteriormente,

entende-se institucionalização como o processo no qual o arquivo pessoal passa do

âmbito privado para o público, isto é, sua custódia é transferida para uma instituição

com, via de regra, intuito de permitir o acesso ao conteúdo de seus documentos.

Para  tanto,  os  princípios  arquivísticos  devem  ser  mantidos,  a  saber,  o  da

proveniência e o da organicidade. Nesse processo também incluem-se o tratamento

documental pelo qual o conjunto deve ser submetido, tendo em vista a recuperação

por parte dos usuários, possibilitada pelos instrumentos de pesquisa. 

6.1 O ARQUIVO PESSOAL DE THÉO BRANDÃO

Os  documentos  do  médico  e  folclorista  Theotônio  Vilela  Brandão  sob

custódia  do  Museu  dizem  respeito principalmente  à sua  atuação  no  campo  do

folclore, embora contenha também outros aspectos de sua vida. 

Nesse arquivo pessoal encontram-se uma enorme variedade de tipologias

documentárias,  como  rascunhos  e  manuscritos  de  suas  publicações,  impressos

diversos, recortes de jornais, fichamentos, notas e cadernos de campo e blocos de

anotações, correspondência, registros de viagens. anotações, planos de trabalho,

bilhetes, tabelas de gastos e orçamentos, comprovantes de diferentes naturezas,

entre outros. Os documentos foram agrupados, boa parte, de acordo com o tipo de

expressão  ou  manifestação  folclórica,  gerando  assim  dossiês  temáticos  sobre

maracatu, emboladas,  poesia popular,  reisado,  guerreiro,  baianas,  pastoril  etc.  O

período de abrangência dos documentos vai do nascimento até alguns anos após

falecimento de seu titular, entre 1907 e início da década de 1980. 

A documentação  do  Museu,  por  sua  vez,  segue  até  os  dias  atuais.

Contudo,  documentos  do  MTB  podem  ser  encontrados  no  arquivo  histórico,

juntamente aos documentos de seu patrono. 
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O idioma predominante dos documentos é o português, com exceção de

alguma correspondência em inglês e espanhol. O conteúdo das gravações sonoras

originais não pode ser acessado devido às condições de preservação e de ausência

de equipamentos de reprodução especializados. Conforme abordado anteriormente,

uma cópia digitalizada de parte das gravações  realizadas por Théo Brandão está

sob custódia do Museu Nacional do Folclore e Cultura Popular, no Rio de Janeiro e,

mais recentemente, uma cópia foi disponibilizada para o Museu Théo Brandão de

Antropologia  e  Folclore,  por  meio  de  um  convênio  estabelecido  entre  as  duas

instituições.

As anotações de práticas e crenças populares relacionados com a saúde

e o cuidado das gestantes, dos recém-nascidos e das crianças, conforme relatos do

próprio  Théo  Brandão,  indicam  um  início  dos  registros  concomitantemente  às

atividades de médico pediatra e obstetra,  quando obtinha essas informações em

diálogo com as mães das crianças que atendia em suas consultas médicas, como

por exemplo o dito popular transcrito a seguir:

O sol é luz
O sol é claridade
São 3 pessoas da ss. trindade
O sol nasce no nascente
E põe-se no poente
Assim como isso é verdade
Assim vá este mal daqui pra fóra para sempre

As anotações e registros serviram de base para diversas publicações de

Théo no campo da medicina e do da cultura popular. 

6.2 PRÁTICAS DE ORGANIZAÇÃO E PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO

Em 2010 o Museu passou a direcionar ― ou “(re)direcionar” ― esforços

no sentido de trazer novamente ao Museu seu papel de centro de pesquisa nas

temáticas  do Folclore  e  das Ciências  Sociais  (CHAVES,  2016),  especialmente  a

Antropologia. Esta linha de atuação, em conformidade aos ideais de seu fundador,

levou  a  instituição  a  voltar  suas  atenções  para  os  acervos,  principalmente  o
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arquivístico,  tanto  com  os documentos  textuais  como  das  fotografias55.  Com  a

participação de docentes e técnicos, a Direção elaborou e fomentou a elaboração de

projetos56 voltados para a preservação, organização e uso dos acervos documental,

fotográfico e sonoro, produzidos e acumulados pelo titular e pelo próprio Museu,

desde sua criação. 

Em 2011 a Direção do Museu submeteu uma proposta ao Edital PROEXT

da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC/Sesu), com o

título  de  “Folguedos  populares  em  Alagoas:  recuperação,  disponibilização  e

pesquisa nos acervos sonoro, fotográfico e documental do Museu Théo Brandão de

Antropologia  e Folclore”.  Com a aprovação no edital,  uma equipe composta  por

docentes, técnicos e alunos passou a atuar na preservação e na organização destes

acervos. Coordenados pela direção do Museu, formou-se uma rede de agentes de

diferentes campos de atuação, vínculo institucional e papéis, visando o tratamento

dos documentos e, consequentemente, o seu uso e disseminação.  Os bolsistas e

voluntários  foram alunos  de  graduação  de  diferentes  cursos:  Antropologia,

Biblioteconomia, Ciências Sociais, Comunicação Social,  História,  entre outros. Os

projetos propunham desenvolver  ações com a parceria  de instituições internas e

externas à universidade, que envolviam desde a formação da equipe para o trabalho

de higienização e acondicionamento dos documentos e fotografias, até a descrição e

elaboração de instrumentos de pesquisa. 

Ainda nessa época foi  proposto um programa vinculado ao Instituto de

Ciências Humanas, Comunicação e Artes (ICHCA) da UFAL, intitulado “A coleção de

cordel do Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore: informação e memória

social”. O Programa era composto por projetos coordenados por docentes do curso

de Biblioteconomia e História e buscavam tanto a preservação e organização dos

folhetos, como a pesquisa histórica. 

55 Antes destas iniciativas, outras pessoas empreenderam esforços para a salvaguarda dos acervos
do Museu.

56 O programa  foi  proposto  pelos  docentes:  Wagner  Chaves,  Fernanda  Rechemberg  e  Raquel
Rocha  e  composto  por  três  projetos  distintos,  mas  interligados  entre  si:  1)  recuperação  e
digitalização de parte dos acervos fotográfico, sonoro e documental; 2) estudo e mapeamento dos
principais folguedos populares de Maceió;  e 3) realização de ciclos de debates sobre Cultura
Popular,  museus e acervos documentais  e  audiovisuais.  Teve  como objetivo geral  conservar,
pesquisar, e disponibilizar os acervos fotográfico, sonoro e documental da coleção Théo Brandão,
contribuindo para o reconhecimento e valorização deste como pesquisador da cultura popular.
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Da mesma forma que o acervo de cordéis,  o acervo arquivístico estava

em uma situação bastante precária do ponto de vista do acondicionamento e da

preservação  dos  suportes.  Os  invólucros  em  que  estavam  acondicionados  os

documentos  eram  variados,  dificultando  a  identificação  dos  conjuntos.  Embora

constassem anotações em muitas das pastas e caixas, não foi possível identificar

um esquema de arranjo ou sistema de classificação dos documentos. Todas estas

informações  foram transcritas  para  os  novos  invólucros,  no  caso,  envelopes  de

papel. 

A ausência  de  um  profissional  arquivista,  ou  mesmo  um  profissional

responsável por acompanhar e desenvolver os trabalhos com os acervos, acarretou

dificuldades na realização e consequentemente nos resultados dos projetos. Apesar

disso,  os  projetos  atingiram  boa  parte  dos  objetivos  propostos,  avançando  no

tratamento  dos  acervos.  Diante  dessa  ausência  de  um profissional  arquivista,  o

Museu buscou parcerias internas, como o assessoramento do Arquivo Central da

UFAL, e externas, como o Centro de Conservação e Preservação Fotográfica, da

Fundação Nacional das Artes (CCPF/FUNARTE). A colaboração do Arquivo Central

mostrou-se  pouco  eficiente,  tendo  em vista  o  excesso  de  demanda já  existente

naquele setor. 

Após treinamento ministrado pela equipe do Arquivo Central, foi iniciada a

higienização dos documentos acondicionados em uma das salas do porão alto do

edifício.  Antes disso, essa documentação ocupou outros espaços, a depender da

necessidade e das linhas de atuação da instituição (ver plantas em anexo). Este

processo  inicial  de  tratamento  foi  realizado  no  período  entre  2012  e  2015.  Os

documentos receberam higienização a seco, folha a folha, e foram envolvidos por

uma folha de tamanho A4 e de papel alcalino, dobrada ao meio. Nesta etapa foram

removidos também os grampos, clipes e demais objetos que pudessem interagir de

forma prejudicial  ao suporte.  Conforme essas atividades eram desenvolvidas,  os

documentos eram listados, com um título ou uma breve descrição, acrescida do seu

número  de  folhas,  para  então  serem  acondicionados  em  envelopes  de  papel

alcalino, na mesma ordem e junto aos documentos que estava no invólucro anterior.

Cada bolsista acrescentava a primeira letra do seu nome acrescida do número do

envelope em ordem crescente.  Exemplo:  V.07.  Além disso,  registravam a data o
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trabalho de higienização e listagem dos documentos foi realizado. Também foram

transcritas  as  informações  que  estavam  no  invólucro  anterior  ou,  em  caso  de

estarem sem invólucro, esta informação também era registrada. Por exemplo, no

envelope V.07 foram registradas as seguintes informações: 1977 “A”,  Pasta 30A,

D323 a 354. Não foram encontrados até o momento registros que expliquem os

códigos e anotações contidos nos invólucros anteriores, o que dificulta ou mesmo

impede a compreensão dos mesmos.

Dando sequência à descrição do tratamento, em cada envelope constava

uma listagem com os documentos contidos no mesmo. Aos poucos, essas listas

foram sendo digitadas em um “Inventário preliminar” da documentação, que seria um

primeiro instrumento de pesquisa, ainda que rudimentar. Esse inventário preliminar

passou a ser utilizado pelas equipes de tratamento, tanto dos documentos textuais

quanto das fotografias. Após o processo de higienização, os envelopes passaram a

ser armazenados em uma sala no interior do edifício, na planta térrea, destinada

exclusivamente para essa finalidade (ver planta 1). Nesta sala estão acondicionados

os documentos textuais (impressos e manuscritos) e as fotografias, bem como os

registros sonoros.

Na medida em que a comunidade externa da universidade passa a ter

conhecimento  das  ações  de  preservação  e  organização  dos  registros  textuais,

fotográficos  e  sonoros  do  MTB,  surgem  demandas  de  acesso.  Por  exemplo,

integrantes do grupo alagoano de maracatu Coletivo AfroCaeté, formado em 2009,

ao  terem  ciência  do  trabalho  desenvolvido  no  Museu,  solicitaram  acesso  às

gravações de músicas e canções de grupos folclóricos alagoanos registrados por

Brandão.  A motivação  estaria  na  expectativa  de  conhecer  os  ritmos  e  sons  do

maracatu que eram executados no estado, buscando assim reforçar o sentido e o

ideal de 'alagoanidade' buscado pelo grupo57.

57 Conforme  divulgado  no  sítio  do  coletivo:  “Traduzimos  em  nosso  batuque  as  reminiscências
ancestrais  do  além  mar.  Reafirmamos  nossa  'alagoanidade'  perpassando  pelas  culturas
populares, guardiã e hospedeira das tradições, articulados com as atuais manifestações urbanas.
[…] Coletivo AfroCaeté é um grupo de amigos de diversas idades e profissões,  amantes da
cultura  alagoana  que  tem  como  objetivo  principal  a  valorização,  reprodução  e  difusão  das
riquezas musicais de nosso estado”. (COLETIVO AFROCAETÉ, 2012).
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[…] interesse já manifesto de integrantes de coletivos de maracatus
alagoanos  em  ter  acesso  ao  conteúdo  das  gravações  que  Théo
Brandão  realizou  junto  a  maracatus  na  década  de  1950.  Muitos
desses  grupos  contemporâneos,  como  o  Afrocaeté  e  o  Baque
Alagoano,  surgidos  no  final  da  década  de  1990  por  jovens
universitários,  quando criados,  buscaram inspiração na sonoridade
dos  maracatus  pernambucanos,  que  eram  mais  acessíveis  (tanto
através das gravações disponíveis quanto da própria vitalidade da
manifestação).  Quanto  aos  antigos  (e  desaparecidos)  maracatus
alagoanos, quase nenhum rastro havia sido deixado.
Portanto,  com  a  chegada  da  ‘Coleção  Théo  Brandão’  e  a
possibilidade de acesso aos registros de dois maracatus alagoanos,
novas e até certo ponto imprevisíveis possibilidades se abrem para a
vida dessas gravações. (CHAVES, 2016, p. 266).

Outra ação do Programa Folguedos Populares foi uma ida a campo para

conhecer dois grupos folclóricos da cidade de Coqueiro Seco-AL, localizada próxima

a Maceió, capital do estado. Assim, em outubro de 2012, cerca de vinte pessoas,

estudantes e professores da Universidade Federal de Alagoas, participaram de uma

vivência  com  grupos  de  folguedos,  assistiram  a  apresentações  de  dança  e

dialogaram com seus integrantes. Após a chegada dos visitantes formou-se uma

roda  de  conversa  com  os  anfitriões.  Alguns  alunos  haviam  sido  incumbidos  de

entrevistar integrantes do grupo e perguntaram se poderiam iniciar. Neste momento,

uma das entrevistadas,  a  mestra  do  grupo,  após perguntar  sobre  o que seria  a

entrevista,  pede  licença  e  se  retira  do  local.  Instantes  depois  ela  retorna,  com

diversos papéis em mãos: anotações, recortes de jornais, entre outros. No decorrer

da entrevista,  a depender da pergunta,  a mestra recorria aos seus escritos para

responder, por exemplo, perguntas relacionadas aos reisados e folguedos dançados

pelo grupo. Nota-se que, embora tivesse domínio do assunto, os papéis conferiam

certo grau de confiabilidade às respostas. Além desta, outras práticas sociais com os

documentos podem ser observadas.

Além da demanda pelo acesso ao conteúdo dos documentos, outra tem

chegado  ao  museu:  a  de  salvaguarda  de  conjuntos  documentais  privados.  Esta

demanda está  associada,  possivelmente,  ao  conhecimento  que  as  comunidades

interna e externa à universidade passam a ter sobre o trabalho desenvolvido com a

documentação  do  museu.  Contribuem para  a  divulgação  deste  trabalho  eventos

acadêmicos  organizados  pelo  próprio  MTB,  como  atividade  integrante  de  seus
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projetos,  e  reportagens  publicadas  por  jornais  ou  veiculadas  por  emissoras  de

televisão locais. 

Um  exemplo  disso  ocorreu  em  2013,  quando  a  antropóloga  Nádia

Fernanda M. Amorim, docente aposentada da UFAL, procurou o Museu para doar o

seu  arquivo  pessoal,  produzido  e  acumulado  ao  longo  de  sua  trajetória  como

professora do curso de Ciências Sociais da UFAL. Além da afinidade temática, Nádia

foi aluna e uma das discípulas de Théo Brandão, a quem reconhece como grande

influência em sua formação e atuação como pesquisadora e antropóloga. Durante a

negociação para a transferência do material, a professora, aposentada, demonstrou

empenho e urgência em sua conclusão, segundo ela mesma, devido a seu estado

de saúde. Apesar de não contar ainda com uma política de aquisição de acervos, a

direção  do  Museu  considerou  pertinente  receber  o  material,  não  obstante  as

inúmeras dificuldades em tratar os já existentes em seu acervo.

Após este projeto  inicial,  em 2013  recorreu-se novamente  a um edital

interno para continuar os trabalhos e estudos com os acervos, desta vez com  a

submissão ao Programa de Ações Interdisciplinares (PAINTER): “Memória e cultura

popular em Alagoas: preservação, organização e uso dos acervos documentais do

Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore”. Este programa também contou

com a participação de docentes, técnicos e discentes, tendo sido renovado em 2014

e 2015,  quando me afastei  para cursar  o  doutorado.  Após  este afastamento,  fiz

apenas  algumas visitas  pontuais  ao  Museu,  mas  foi  o  suficiente  para  manter  o

vínculo  e  fazer  com  que  os  meus  interlocutores,  os  servidores,  contratados  e

bolsistas do Museu, continuassem a me reconhecer como alguém autorizado a ter

acesso à documentação, para não dizer a pessoa responsável por ela. 

A partir de setembro de 2018, iniciei a pesquisa de campo no Museu e a

pesquisa documental com o arquivo pessoal de Théo Brandão, muito embora as

particularidades da instituição e de sua documentação não permitissem investigar

esse fundo isoladamente. A equipe, naquele momento, ainda era similar àquela de

quando  atuei  como  colaborador,  de  modo  que  fui  recebido  como  alguém  que

retornava após um período de ausência. Os funcionários e prestadores de serviço

reconheciam em mim uma certa responsabilidade pela sala da documentação, de

modo que tive acesso à chave e à sala, que era usada alguns dias da semana pelos
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projetos do acervo fotográfico, coordenados pela professora Fernanda Rechemberg.

Mas  antes  de  acessar  a  sala  e  os  documentos,  marquei  uma  reunião  com  o

professor  José Acioli,  na  época o  diretor,  para  obter  uma autorização formal  da

instituição. Nessa conversa me apresentei e expliquei os objetivos da pesquisa e

também pude me inteirar das novas linhas de atuação e ações do Museu. 

Com a autorização da Direção, iniciei  a pesquisa com os documentos,

mas os envelopes se encontravam com acúmulo de sujidades, de modo que, com o

auxílio dos bolsistas da fotografia, realizamos no final de 2018 a higienização destes

invólucros.  Devido  ao  recesso  de  fim  de  ano,  esse  trabalho  não  foi  concluído,

ficando uma parte dos envelopes sem higienização. No ano seguinte, a instituição

passou por nova mudança, assumindo Direção o servidor Victor Sarmento Souto,

programador visual e responsável pelo setor de Comunicação do Museu (e que já

havia exercido a função interinamente, em 2017). Assim, em março de 2019 marquei

novamente uma reunião para apresentar os objetivos da pesquisa, dentre os quais

escrever uma trajetória de vida de Théo Brandão e descrever e analisar as práticas

de organização que vinham sendo desenvolvidas com a documentação.  O novo

diretor, que havia acompanhado os trabalhos desenvolvidos desde 2011, autorizou a

continuidade da pesquisa, demonstrando certa expectativa de que a minha presença

pudesse  resultar  na  retomada  e  continuidade  do  tratamento  dos  documentos

custodiados pela instituição.

Ainda em março de 2019, retornei às atividades como docente do curso

de Biblioteconomia da UFAL. Nessa época conversei com alguns docentes do curso

de Biblioteconomia e vimos a necessidade em aproximar ou consolidar as ações do

curso para com o Museu. Assim, elaborei um termo de cooperação técnica entre o

Curso e o Museu, no qual o primeiro se responsabilizava por manter ao menos um

docente responsável por coordenar ações com a documentação. Em contrapartida,

o  Museu  disponibiliza  a  infraestrutura  física  e  recursos  materiais,  além  de  um

servidor responsável por acompanhar os trabalhos e de bolsas para graduandos de

Biblioteconomia.  A  proposta  teve  a  anuência  do  Museu  e  foi  aprovado  pelo

Colegiado do Curso de Biblioteconomia em junho do corrente ano.
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Dentre  as  atividades  de  ensino  daquele  ano,  me propus  a  lecionar  a

disciplina Informação Documental e Histórica58 e como atividade prática visitamos o

Arquivo  Público  Estadual  de  Alagoas  (APA)  e  o  Museu  Théo  Brandão  de

Antropologia e Folclore. Na visita ao Museu, além das exposições, apresentei a sala

da documentação, relatando brevemente os trabalhos que vinham sendo realizados

nos últimos anos. Ao término da apresentação, fiz o convite àqueles que tivessem

interesse  em  atuar  como  voluntários.  Ao  final  da  visita,  dois  estudantes me

procuraram e  manifestaram interesse.  Após  aprovação  da  Direção,  no  início  de

julho, estes alunos iniciaram um trabalho voluntário na sala da documentação. Com

isso  deixei  de  ir  ao  Museu  apenas  como  pesquisador  e  retomei  o  trabalho  de

documentalista.

Iniciamos os trabalhos com a higienização dos envelopes e das estantes,

pois  esta  tarefa  não  havia  sido  concluída  meses  antes,  deixando  parte  dos

invólucros  com  sujidades. Dentro  dos  envelopes,  no  entanto,  os  documentos

apresentavam boas condições. Por isso, optamos por realizar apenas a higienização

de  dos  envelopes  e  das  prateleiras,  para  então  dar  sequência  no  processo  de

organização arquivística. 

O próximo passo foi dar continuidade ao Inventário Preliminar, que havia

sido iniciado nos projetos anteriores. Havia documentos em diferentes estágios de

tratamento. Embora todos os documentos houvessem sido higienizados, nem todos

listados os envelopes haviam sido listados e, ainda, havia envelopes com a listagem,

mas que não constava no Inventário Preliminar. Assim, buscando ao menos ter uma

listagem da documentação, realizamos uma cópia digitalizada de todas as listagens

manuscritas, inclusive daquelas que já constavam no inventário. Com isso, o Museu

passou a ter um registro de seus arquivos. Após esta etapa, iniciamos a digitação

das listas que não constavam no inventário preliminar e a listagem dos documentos

que ainda não haviam passado por esta etapa. Quando estas duas atividades forem

concluídas,  o  Museu  terá  um  inventário  de  todos  os  documentos  da  sala  da

documentação e um primeiro instrumento de pesquisa. Com isso, a Direção espera

finalmente colocar este acervo ao acesso dos pesquisadores, visitantes e usuários.

58 Ementa:  Introdução aos  fundamentos  básicos  da arquivologia:  teoria  das três idades,  gestão
documentos e arquivos correntes, intermediários e permanentes. Fontes primárias. Ciclo vital dos
documentos e função arquivística. Arquivo e memória alagoanos. Conceituação e tipologia de
museus. Museus, história e patrimônio científico e cultural.



112

Outra atividade de tratamento da documentação que tem sido realizada

refere-se à identificação dos fundos. A dificuldade de identificação se ocorre devido

à ausência de elementos identificadores em parte dos documentos, bem como na

proximidade temática, por tratarem de temas relacionados ao folclore e à cultura

popular.

O trabalho desenvolvido entre 2012 e 2014, bem como pesquisa anterior

(RIZZI,  2014),  havia  constatado  que  os  documentos  armazenados  na  sala  da

documentação  diziam respeito  a  ao  menos  três  conjuntos  principais:  1)  arquivo

pessoal de Théo Brandão (TB); 2) arquivo institucional do Museu (MTB); e 3) arquivo

da  Comissão  Alagoana  de  Folclore  (CAF).  Essa  identificação  levou  em conta  a

definição, consagrada na Arquivologia, na qual fundo é definido como conjunto de

documentos de uma mesma proveniência.  Considerando esta definição, o arquivo

TB e o da CAF teriam proveniências distintas, o primeiro sendo um arquivo pessoal

e o segundo, institucional. Embora Théo Brandão tenha criado a CAF e por muitos

anos  tenha  sido  o  seu  secretário,  tratam-se  de  entidades  diferentes,

consequentemente de fundos diferentes. Contudo, a separação dos fundos de Théo

Brandão e da CAF parece não ocorrer no tratamento dado aos documentos antes da

retomada empreendida a partir de 2010. No Catálogo de correspondência passiva

de Théo Brandão (1993), por exemplo, estão listadas de forma indiscriminada as

missivas tanto endereçadas ao folclorista quanto aquelas endereçadas à CAF. Este

caso ilustra o quanto definir e delimitar um fundo arquivístico pode ser algo difícil e

complexo. 

Estas considerações podem ser confirmadas  pelas  análises tipológica e

de  conteúdo.  Em  uma  análise  breve  dos  envelopes,  é  possível  encontrar

documentos  do  Museu  e  do  titular.  Entretanto,  em relação  aos  documentos  da

Comissão Alagoana de Folclore,  um olhar  um pouco mais  atento  revela  que os

documentos sob custódia do Museu estão limitados ― pelo que foi encontrado até o

momento ― à correspondência trocada com sua representante maior, a Comissão

Nacional  de  Folclore,  e  todas  endereçadas  ao  Secretário  geral  da  subseção

alagoana, Théo Brandão. Desta forma, o conjunto da CAF não parece representar

de  fato  um  fundo,  considerando  a  concepção  de  que  documentos  de  arquivo

possuem  relações  orgânicas  entre  si  que  comprovam  as  atividades  e  funções
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sociais de seu produtor. Neste sentido, não é possível comprovar as atividades e

funções  sociais  desempenhadas  pela  CAF,  ao  menos  pelos  documentos

custodiados  no  Museu.  Ademais,  os  documentos  não  permitem  visualizar  as

relações  entre  si,  indo  de  encontro  ao  Princípio  da  Organicidade  (ARQUIVO

NACIONAL, 2005). 

Desta forma, os documentos da CAF podem ser incorporados ao Fundo

Théo  Brandão,  incluindo  mantendo  decisão  de  projetos  anteriores,  sendo

considerados uma coleção ― “conjunto de documentos com características comuns,

reunidos intencionalmente” ― ou uma série ― “subdivisão do quadro de arranjo que

corresponde  a  uma  sequência  de  documentos  relativos  a  uma  mesma  função,

atividade, tipo documental ou assunto” (ARQUIVO NACIONAL, 2005). A segunda

opção parece adequar-se melhor à tipologia dos referidos documentos.

De qualquer maneira, a documentação da CAF tem sido considerada no

trabalho de separação dos fundos, desenvolvido a partir das análises tipológica e de

conteúdo dos documentos. Um dos critérios para determinar a procedência é a data:

TB (1907 ― 1981); CAF (1948 ― Atual); MTB (1975 ― Atual).  Este critério tem se

mostrado bastante eficaz, uma vez que o período comum de produção dos arquivos

institucional  do MTB e pessoal de Théo Brandão é relativamente pequeno, entre

1975 a 1981. 

Além destes três possíveis fundos, relatos dos funcionários mais antigos

sugerem que o Museu pode ter recebido documentos de outras pessoas, como o

primo de Théo, o folclorista Aloísio Brandão Vilela. No Arquivo do Museu encontram-

se certificados de cursos e declarações e parte dos documentos que são atribuídos

a Théo e poderiam, ao final, ter pertencido ao primo, caso tenham sido transferidos

para o Museu. Outro arquivo pessoal é o da professora Nádea F. Amorim, que se

encontra  armazenado  em  outro  local,  evitando-se  assim  mais  uma  mistura  de

fundos.

Alguns  poucos  envelopes  deixam  dúvida  em  relação  aos  fundos

estabelecidos  e  estão  sendo  separados  para  uma  análise  mais  aprofundada.

Evidentemente, a análise tipológica e de conteúdo leva em conta outros critérios e

pode abrir margem para questionamentos. Por exemplo, em caso de o Museu ter

recebido  documentos  provenientes  de  outra  pessoa,  contemporânea  a  Théo
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Brandão,  poderia  ser  adicionado  ao fundo Théo  Brandão  sem pertencer  a  esse

fundo.  Esta  e  outras  questões  precisam ser  enfrentadas  pelos  arquivistas  e

pesquisadores que venham a lidar com o material futuramente. 

Após a separação dos fundos, o próximo passo tem sido o levantamento

das subdivisões (séries, subséries etc.) estabelecidas pelo titular, buscando atender

ao  Princípio  da  Organicidade.  Contudo,  não  apenas  o  próprio  titular  não  pôde

completar o seu projeto de organização do arquivo para a transferência ao Museu,

como posteriormente houve iniciativas de tratamento e ainda perda de documentos,

como no caso da infiltração ocorrida na sala de guarda antes da mudança para o

Espaço  Cultural  ou  mesmo  no  transcorrer  destes  deslocamentos.  No  entanto,

algumas  séries  podem  ser  identificadas  e  fica  evidenciado  a  importância  da

pesquisa do contexto para o tratamento dos arquivos do Museu.

Nos  documentos  de  Théo  Brandão  encontram-se  levantamentos  e

estudos  sobre  classificações  folclóricas,  bem  como  propostas  de  classificações

elaboradas pelo próprio titular. De fato, a classificação intelectual do conhecimento

em folclore  era  uma das preocupações dos folcloristas  em geral,  e  de  Brandão

particularmente, tendo publicado no “Folclore de Alagoas” um capítulo dedicado ao

tema, intitulado “Sistematização do folclore alagoano” (BRANDÃO, 1949), no qual

afirma que Lindolfo Gomes (1875-1953) foi o pioneiro ao sistematizar o folclore em

ciclos temáticos, em 1914, particularmente os contos populares. A ideia, no entanto,

teria  sido  proposta de forma pioneira  por  Gustavo Barroso (1888-1959).  O texto

ainda critica a abordagem de Sílvio Romero (1851-1914), por sua sistematização

baseada  no  critério  racial:  folclore  negro,  ameríndio,  europeu  ou  mestiço

(BRANDÃO, 1949). A sistematização de Lindolfo agrupava os contos em torno dos

personagens, como os ciclos de Pai João, de Pedro Malazarte, do Diabo, do Coelho

ou  da  Onça.  “Em  1921,  Gustavo  Barroso,  concretizando  suas  ideias  iniciais,

identificou  os  ciclos  dos  Bandeirantes,  dos  Vaqueiros,  dos  Cangaceiros,  dos

Caboclos, dos Animais e do Natal” (BRANDÃO, 1949, p. 21). Théo Brandão (1949,

p. 22) segue explicando:
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Entre nós, Diegues Júnior, procurando organizar em ciclos o Folclore
do Nordeste propôs uma nova classificação, não mais baseada nos
critérios antropológico, temático, geográfico-genético, mas no puro e
exclusivo critério histórico. Individualizou assim os seguintes ciclos:
caboclo,  holandês,  colonial,  autonômico  ou  imperial  e  republicano
[…].

Depois de apresentar  um breve histórico acerca  das classificações do

folclore, Brandão (1949, p. 24) propõe uma sistematização própria, “[…] na qual os

grandes ciclos obedecem ao critério histórico-cultural, os ciclos médios ao critério

antropológico e histórico e os pequenos ciclos ao critério temático”. Os três ciclos

principais, o marítimo ou costeiro, o agrícola e o sertanejo ou pastoril (Quadro 5).
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Quadro 5 ― Sistematização do folclore alagoano.

Ciclo Subciclo principal Subciclo secundário Manifestações

Marítimo ou
Costeiro

Das caravelas --- Chegança e Fandangos

Dos pescadores da Jangada
Lendas marítimas dos 
pescadores, da mãe-d’água, 
da Moça da Bica etc.

Agrícola

Caboclo ou tacape --- Toré, contos ameríndios etc.

Das entradas ou dos
colonizadores

---
Autos peninsulares e 
jesuíticos

Dos escravos ou da
Senzala

Pai João, Quibungo,
Jabotí, Festa dos

Mortos

Auto dos congos, Cucumbí
Taiêras, Auto dos Quilombos

Dos mestiços
do Natal, de São João,
de Pedro Malazaerte,

do Diabo etc.
---59

Do holandês ou da
Defesa

---
Lendas dos tesouros 
holandeses, do Rio Mirim etc.

Da Independência
ou Mata-marinheiro

---
Trovas alusivas e 
depreciativas aos portugueses

Do Império ---
Lendas e trovas da Guerra do 
Paraguai

Da República ---
Peças alusivas à época e 
pessoas

Sertanejo
(ou pastoril)

Dos vaqueiros do Chapéu de couro
[Novíssimos romances do 
gado]

Dos cangaceiro ou
Bacamarte

---
Relacionados a Lampião, 
Antonio Silvino etc.

Dos romeiros --- Relacionadas a Padre Cícero

Fonte: Elaboração própria a partir de Brandão (1949, p. 24-25).

Na documentação armazenada no Museu encontra-se ainda o seguinte

esquema:

Fotografia 3 ― Classificações de Edison Carneiro e Théo Brandão.

59 Embora o autor não tenha mencionado exemplos, o ciclo natalino foi bastante pesquisado por
Théo,  como  na  obra  “Folguedos  natalinos”,  contemplando  o  Reisado,  o  Bumba-meu-boi,
Caboclinhos e Caboclinhas,  o Guerreiro,  o Fandango, a Chegança, O presépio ou pastoril,  o
Maracatu, entre outros (BRANDÃO, 2003).
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Fonte: Arquivo do MTB.

O fato de Théo Brandão ter elaborado e proposto esta sistematização do

folclore alagoano não significa necessariamente que essas eram as categorias que

ele empregava para organização e acumulação dos seus documentos, mas pode

oferecer pistas importantes para atender ao Princípio da Organicidade nos arquivos

do Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore é um dos principais

equipamentos culturais de Alagoas, Estado marcado por baixos indicadores sociais

e alta  desigualdade e concentração de renda.  O contexto social  do Estado  está

marcado por uma de suas principais atividades econômicas, a monocultura de cana-

de-açúcar. A capital, Maceió, cidade onde está localizado o Museu, caracteriza-se

por  uma  urbanização  tardia,  em  relação  a  outras  capitais  brasileiras,  e  busca

estabelecer-se  como  uma  economia  de  serviços,  com  destaque  para  o  turismo

(CAVALCANTI, B., 2019), embora o setor de hospedagem represente pouco mais de

5% da economia local60. 

Diante  desse  cenário,  os  museus  e  demais  equipamentos  culturais

exercem  um  papel  ainda  mais  relevante,  considerando-se  seu  potencial  no

desenvolvimento  de  uma  “economia  criativa”,  termo  que  tem  se  destacado

ultimamente.  O  papel  do  Museu  Théo  Brandão  de  Antropologia  e  Folclore,

especialmente, pode ser ainda maior, considerando a proximidade da sua temática,

a cultura popular, sua com as classes populares. Fazem parte do universo do Museu

as  expressões  e  manifestações  culturais  populares,  com  seus  cantos,  danças,

literatura oral ou escrita, folguedos, entre outras. Valorizar e fortalecer este e demais

espaços de cultura pode ser um caminho para a melhoria das condições de vida da

população, bem como o desenvolvimento do Estado como um todo. Pode, ainda,

fortalecer o setor de turismo, tendo em vista a tendência cada vez maior de turistas

buscando não apenas usufruir das paisagens naturais, mas conhecer e vivenciar

experiências  relacionadas  à  cultura  local,  o  que  põe  em  questão  o  modelo  de

turismo oferecido até o momento, o chamado turismo de “sol e mar” (MAIA, 2019). 

O papel e a importância que o Museu exerce no contexto local, recebendo

a visita de diferentes segmentos da sociedade, com destaque para as escolas da

rede pública municipal e estadual. Somando-se à coleção de objetos do Museu, que

é o seu carro-chefe, por assim dizer, e à biblioteca, que também atrai visitantes e

pesquisadores,  o  arquivo  pode  diversificar  os  usos  e  atrair  novos  visitantes,

ampliando as potencialidades do Museu como um todo. Considerando ainda que

60 Resultado do acumulado nos três primeiros trimestres de 2019 (ALAGOAS, 2019).
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parte da população desconhece o Museu ou ignora os serviços por ele oferecidos, é

grande o seu potencial de crescimento e de inserção social. 

Entretanto,  os  desafios  para  os  museus  como um todo,  no  país,  são

muitos  e  já  conhecidos,  basta  lembrarmos  das  catástrofes  pelas  quais

paulatinamente  vêm  passando  nas  últimas  décadas,  tendo  como  exemplo  mais

recente o incêndio que destruiu o Museu Nacional, em 2018, consequência da falta

de manutenção e da falta ou precariedade de um plano de gerenciamento de riscos

e situações de emergência. Todo essa conjuntura não é alheia ao MTB, que possui

ainda a particularidade de ser um museu universitário e, portanto, dependente da

universidade em termos de recursos, o que pode ser preocupante se considerarmos

os cortes pelos quais o setor vem passando nos últimos anos ― e agravados em

2019.

Portanto,  as  condições  de  funcionamento  e  manutenção  dos  edifícios

implicam diretamente na preservação e organização de seus acervos. Neste sentido,

a pesquisa demonstrou de que forma a falta de manutenção do prédio e de recursos

necessários para o seu funcionamento do Museu impactaram na organização e na

preservação  dos  acervos  arquivístico,  bibliográfico  e  museológico.  As  diversas

mudanças de prédio a que o Museu foi submetido causaram não apenas a perda de

parte  do  seu  acervo,  mas  dificuldades  na  sua  organização  e  tratamento.  Não

obstante, a pesquisa vislumbrou algumas das estratégias e ações que a equipe de

profissionais do Museu empregou, ao longo do tempo, na salvaguarda deste mesmo

acervo, fazendo com que parte significativa e de inestimável valor chegasse até os

dias atuais. Os documentos, fotografias e livros que integram os acervos do Museu

são mostras das atividades do folclorista Théo Brandão, as quais desempenhou por

décadas, dedicando-se com afinco para o registro dos fatos folclóricos em Alagoas,

que o levariam a se tornar o maior pesquisador na área no Estado. Este conjunto

compõe  com  o  do  próprio  Museu  os  dois  principais  fundos  arquivísticos  da

instituição.

Uma das decisões para a salvaguarda dos documentos, a de armazená-

los  juntos  em  uma  mesma  sala,  sem  uma  separação  física  ou  intelectual  que

pudesse  diferenciar  claramente  a  proveniência  dos  documentos  (e  invólucros),

acarretou  em  graves  problemas  para  o  seu  processamento  técnico.  Ainda  que
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muitas  instituições  de  guarda  tenham  dificuldades  em  como  tratar  os  arquivos

pessoais,  já  que  estes  não  eram  considerados  arquivos  propriamente  ditos,  é

preciso  que  se  tenha  o  cuidado  de  não  os  misturar  com  outros  conjuntos

documentais.  Embora aparentemente óbvia,  esta conclusão não é observada em

muitas das instituições de guarda no país, o que é compreensível, tendo em vista a

precariedade de estrutura e de recursos que geralmente assolam estas entidades.

Muitas  vezes,  simplesmente  a  salvaguarda  de  parte  do  material  poderia  ser

considerado um feito heroico por parte de seus funcionários. Vale lembrar ainda que,

conforme a pesquisa demonstrou, os arquivos pessoais suscitam muitas dúvidas em

relação aos procedimentos técnicos de tratamento documental, sendo tratados como

um tipo especial de coleção, a depender da instituição de guarda: arquivo, biblioteca

ou museus. A situação no Brasil começaria a mudar somente a partir dos anos 1970

e notadamente nos anos 1990. 

Desta  forma,  enquanto  os  profissionais  arquivistas  e  documentalistas

começam a incorporar os arquivos pessoais como objeto de pesquisa e trabalho,

ocorreu  a  transferência  do  arquivo  pessoal  de  Théo  Brandão  para  o  Museu,

conforme apresentado, por volta de 1984. Portanto, não é de se estranhar que o

arquivo pessoal do patrono tenha recebido tratamento similar aos documentos da

instituição que o próprio havia criado. Poucos anos depois o Museu seria fechado

por falta de condições de sua sede, com os acervos sendo transferidos e mantidos

em  lugares  em  situação  provisória.  Essa  situação  explica  as  dificuldades  da

instituição em avançar com um tratamento documental de vanguarda para a época.

Ainda  assim,  constatam-se  diversas  iniciativas  de  tratamento  e  organização  do

arquivo  pessoal  de  Théo  Brandão.  Entre  as  quais  a  organização  de  sua

correspondência, mantidas com interlocutores de diversos países, demonstrando a

rede  de  relações  do  folclorista,  embora  residindo  e  atuando  fora  dos  principais

centros urbanos e de tomadas de decisão. Desta forma, esta ação considerou as

missivas endereçadas à Comissão Alagoana de Folclore, no nome de seu então

Secretário  Geral,  o  próprio  Théo  Brandão,  como  parte  de  seus  documentos

pessoais. 

A questão dos limites entre o público e o privado se coloca como um

ponto de reflexão importante para estudos futuros. Neste sentido, caberia indagar
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em que medida a “mistura” dos arquivos pessoais e institucionais podem indicar um

aspecto  da  nossa  própria  sociedade,  para  a  qual  estes  limites  não  estariam

nitidamente delimitados.

No  caso  do  Museu  Théo  Brandão  de  Antropologia  e  Folclore,  em

particular, uma das questões, então, que a presente pesquisa buscou discutir, não

está no por que de os fundos arquivísticos do Museu terem sido misturados, mas em

como proceder uma vez que isso ocorreu. Esta situação não é exclusiva do MTB,

mas aparece com frequência no âmbito das instituições de memória. Sendo uma

questão frequente, ao menos no Brasil, cabe aos documentalistas e pesquisadores

encontrarem formas de resolvê-la ou, ao menos, minimizá-la. Isto significa buscar

métodos e técnicas que permitam reconstituir os fundos arquivísticos, como forma

de respeitar um dos princípios da área, o de respeito aos fundos. Para tanto, os

principais  procedimentos  existentes,  as  análises  diplomática,  tipológica  e  de

conteúdo,  podem  não  ser  suficientes,  conforme  procurou-se  demonstrar  nessa

pesquisa. Desta forma, se fazem necessárias outras metodologias de pesquisa para

os arquivistas e documentalistas, indo para além dos documentos, por assim dizer,

investigando o contexto social e institucional em que estão inseridos. É fato que as

principais normas de descrição de arquivos, como a NOBRADE (2006), já preveem

campos de descrição como a “área de contextualização”, na qual se registram as

informações sobre a proveniência e custódia da unidade de descrição61. Contudo, a

pesquisa apontou para uma ausência de abordagens metodológicas e proposições

para desenvolvimento destas descrições. 

Assim,  consideramos  que  a  abordagem  metodológica  empregada  se

mostrou  bastante  profícua  para  a  compreensão  dos  conjuntos  arquivísticos,

contribuindo na descrição dos elementos da área de contextualização do arquivo

pessoal  de  Théo  Brandão,  custodiado  pelo  Museu.  A abordagem  metodológica

proposta, que configurou um estudo de caso intrínseco, com pesquisa de campo e

observação participante e coleta de dados em diferentes fontes, foi adequada aos

objetivos propostos inicialmente. E da mesma forma a utilização de diferentes fontes

de pesquisa, com destaque para o fato de que o trabalho de campo complementou a

pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental no arquivo do Museu. Em relação às

61 Conforme apresentado no Quadro 1, os elementos de descrição da área 2 são: nome(s) do(s)
produtor(es), história administrativa/biografia, história arquivística e procedência.
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fontes, inclusive, consideramos que ainda podem ser exploradas e aprofundadas,

suscitando outras pesquisas, visando o aprofundamento do conhecimento a respeito

do titular e da instituição, como, por exemplo, entrevistas com familiares de Théo

Brandão  e  os  funcionários  e  ex-diretores  do  Museu.  Não  obstante,  o  desenho

metodológico  proposto  se  apresenta  como  uma  perspectiva  de  aproximação,

inclusive, com outras ciências sociais,  como o caso da Antropologia, que já vem

desenvolvendo  etnografias  em  arquivos,  como  Heymann  (2008;  2012),  Castro

(2008), Castro e Cunha (2005), entre outros.

A presente pesquisa investigou as práticas de organização com o arquivo

pessoal de Théo Brandão no âmbito do Museu Théo Brandão de Antropologia e

Folclore e sua intersecção ao processo de institucionalização. O material analisado

permitiu  vislumbrar  algumas das  relações mantidas pelo  titular  ao  longo de  sua

atuação como folclorista e docente em diferentes instituições de ensino superior,

especialmente a Universidade Federal de Alagoas. A pesquisa foi estruturada a partir

da articulação dos seguintes pressupostos: os arquivos pessoais são arquivos; os

conjuntos de documentos como objetos da Ciência da Informação; as práticas de

organização da informação como práticas sociais, localizadas no tempo e no espaço

e, portanto, podem fornecer pistas para compreender não apenas os conjuntos em

si, mas o contexto social em que estão inseridos e, portanto, a própria sociedade.

Conforme  abordado  ao  longo  do  trabalho,  a  institucionalização

compreende  o  processo  no  qual  os  conjuntos  arquivísticos  passam  do  âmbito

pessoal  para  o  institucional.  Esse  processo  não  abarca  simplesmente  a

transferência de custódia para determinada instituição, mas vai além, contemplando

os  processos  de  organização  e  tratamento  tendo  em vista  disponibilizar  para  o

público  o  acesso  ao  conteúdo  dos  documentos.  Estas  ações  constituem-se  em

práticas sociais da disciplina Arquivologia. 

Dentre estas práticas, destaca-se a elaboração do Inventário Preliminar,

um primeiro instrumento, ainda que simples, de pesquisa do acervo arquivístico. Via

de regra, a descrição arquivística é realizada em níveis, do nível mais alto para o

mais baixo, em relação à estrutura conceitual e hierárquica do conjunto arquivístico.

Assim,  temos  o  fundo,  as  séries  e  subséries,  os  dossiês  e,  finalmente,  o  item

documental. Normalmente, devido ao volume de documentos, a descrição pode nem
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mesmo chegar  no  nível  mais  baixo.  Contudo,  no  arquivo  do  MTB,  a  descrição

multinível realizada no Inventário Preliminar, se desenvolveu justamente a partir dos

níveis mais baixos. Este procedimento foi possível devido ao volume de documentos

não ser excessivamente alto ou, ainda, ao considerável número de colaboradores,

bolsistas,  disponíveis  na  época  em  que  haviam  recursos  advindos  de  projetos

desenvolvidos  pela  Direção  do  Museu  e  outros  docentes  colaboradores.  Esta

inversão da ordem de descrição tem sido fundamental para vislumbrar as relações

entre os documentos e compreender os conjuntos documentários custodiados pelo

Museu. Portanto, consideramos como um procedimento útil  para a recomposição

dos fundos. Pensando em pesquisas futuras, 

cada  unidade  de  descrição  pode  se  tornar  objeto  de  um  estudo
particular no processo de análise do contexto arquivístico, uma vez
que consideramos a compreensão do contexto histórico e social em
que esses personagens viveram como parte integrante da análise do
arquivo como um todo. (OLIVEIRA, 2013, p. 39).

Com a descrição das práticas de organização do arquivo pessoal de Théo

Brandão  pretende-se  ilustrar  a  multiplicidade  de  usos  dos  documentos  em

determinado  contexto  social.  Em  torno  do  documento  surgem  agentes  e

agenciamentos, representações, negociações, mediações, entre outros. Da mesma

forma, a inexistência de certos documentos ou sua inacessibilidade podem também

interferir nos processos sociais. Outro aspecto a ser considerado é a minha própria

condição em relação ao Museu e seus acervos, ao mesmo tempo de documentalista

e de pesquisador. Esta condição me colocou em uma posição particular e permitiu o

desenvolvimento de uma pesquisa com um “viés etnográfico”, evidenciando que a

etnografia  de  arquivos  ou  antropologia  de  arquivos,  configura-se  como  um

importante e instigante arcabouço metodológico para a Ciência da Informação.

Assim, consideramos que inserir os usos e práticas sociais na agenda de

pesquisa da Ciência da Informação pode contribuir para uma melhor compreensão

de seu objeto, considerando a informação também no seu aspecto de objeto da

cultura material. Conforme buscou-se evidenciar, ao priorizar a informação em sua

dimensão imaterial, a CI relegou a um segundo plano a questão da materialidade da

informação e de seu suporte, deixando de abarcar outros aspectos da sociedade.
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Neste sentido, olhar para o aspecto material  da “informação-como-coisa”,  poderá

contribuir  para  a  construção  de  um  conceito  de  informação  que  contemple  as

diferentes  disciplinas  que  compõe  o  espectro  interdisciplinar  da  Ciência  da

Informação. Pode também, novamente, aproximar a CI de outras Ciências Sociais.

Por  fim,  espera-se  ter  contribuído,  ainda  que  modestamente,  para  a

consolidação  dos  arquivos  pessoais  como  arquivos,  particularmente  no  que  se

refere às discussões em relação à aplicabilidade dos princípios arquivísticos.
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APÊNDICE 1 ― CRONOLOGIA DE THÉO BRANDÃO

Ano Idade62 Acontecimento

1907 0 Nascimento: 26 de janeiro, em Viçosa, Alagoas.

1917 10 Muda-se para Maceió-AL.

Frequenta o colégio São João e conclui o preparatório no Colégio 
Diocesano, onde edita com outro colega, à mão, o jornal “Eu digo”.

1923 16 Muda-se para Salvador.

1924 17 Ingressa na Faculdade de Medicina da Bahia, em Salvador-BA 
(primeiro em Medicina. Depois inicia também o curso de Farmácia).

1928 21 Forma-se em Farmácia. 

Inicia a colaboração em alguns jornais. Colaborador do jornal Gazeta 
de Viçosa, onde publica seus primeiros poemas modernistas, com o 
pseudônimo joão guadalajara (com as letras iniciais em minúscula).

Publica seu primeiro texto considerado folclórico: “Uma festa em 
Viçosa”, no jornal O semeador, 8 e 9 de fevereiro de 1928.

1929 22 Muda-se para o Rio de Janeiro, onde conclui o curso de Medicina, 
com especialização em Puericultura.

1930 23 Muda-se para a cidade de Recife-PE, onde inicia a trabalhar como 
médico.

[parece que para ficar próximo de sua noiva/namorada, que estava 
estudando na cidade].

1931-
33

24-26 Muda-se para Maceió-AL.

1931 24 Publica o artigo “Folclore e Educação Infantil”, considerado um marco 
em sua carreira de folclorista.

1932 25 Torna-se membro da sociedade de Medicina de Alagoas

1933 26 Conferência “Higiene e Puericultura” (texto manuscrito).

1934 27 Casa-se com Élide Baía de Almeida.

Presta concurso e é nomeado professor na cadeira de Higiene e 

62 Idade aproximada.
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puericultura da Escola Normal.

1936 29 Torna-se sócio efetivo do Instituto Histórico de Alagoas - 

1937 30 Integra o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, apresentando 
um estudo sobre os folcloristas alagoanos63. O discurso proferido no 
dia de sua posse como sócio efetivo foi publicado na Revista do 
IHGAL, v. 19, ano 62, p. 97-119.

1938 31 Torna-se Presidente da Sociedade de Medicina de Alagoas ― até 
1939

1938
1939

Publica Da África e da Europa ao Brasil, Notas de Folclore, Revista do
IHGAL, v. 20.

1939 32 Integra a Sociedade de Etnologia e Etnografia do Rio de Janeiro, 
fundada pelo conterrâneo Artur Ramos.

1940 - Publica Notas de Folclore, Revista do IHGAL, v. 21, s/d, p. 27-40.

1941 34 Falecimento do pai, Manoel Brandão. Abandona a obstetrícia e passa 
a dedicar-se à pediatria.

Torna-se membro da Sociedade Brasileira de Folclore.

1941-
1942

Secretário de Interior, Educação e Saúde, no Governo de Osman 
Loureiro e Diretor do Departamento de Educação. 

1942 35 Apresenta o relatório “Um ano de Administração do ensino em 
Alagoas”64, pela Tipográfica Alagoana.

Funda a Sociedade Alagoana de Folclore.

Publica Tradição e Herança, Discurso de Recepção ao Consórcio 
Diegues Júnior, em 16 de Setembro de 1942,  Revista do IHGAL, v. 
22, p. 34-40.

1946 39 Assume uma das diretorias da Caixa Econômica em Alagoas, até 
1956.

Torna-se membro da Associação Brasileira para o progresso da 

63 Théo relata que não elaborou, como seria mais natural, um estudo sobre a história da medicina
em Alagoas, posto que já o haviam elaborado. Elabora, então, uma pesquisa sobre os folcloristas
alagoanos, e considera este o marco inicial da sua carreira de folclorista.

64 Interessante observar que os famosos relatórios administrativos de Graciliano Ramos, quando
prefeito  da  cidade  de  Palmeira  dos  Índios-AL,  foram  publicados  em  1929  e  1930,
respectivamente. Em 1942 Graciliano já havia publicado os seus principais romances.
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Ciência.

Publica Reisados e Guerreiros, Revista do IHGAL, v. 22, Maceió: 
Imprensa Oficial, 1947, p. 18-46.

1947 40 Passa a integrar a Comissão Nacional do Folclore, criada no mesmo 
ano, no âmbito do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura 
(IBECC), braço nacional da UNESCO.

1948 41 Funda a Comissão Alagoana de Folclore.

Torna-se secretário Geral da Comissão Alagoana de Folclore do IBEC 
― órgão Cultural no Brasil ― 1948 até 1978.

O Auto dos Caboclinhos, Revista do IHGAL, v. 26, ano 1948-1950, 
Maceió: 1952, p. 113-175.

1949 42 Publica o livro “Folclore de Alagoas”.

Recebe o Prêmio Othon Linch Bezerra de Mello, outorgado pela 
Academia Alagoana de Letras.

Recebe o Prêmio “Mário de Andrade” da Prefeitura Municipal de São 
Paulo - Discoteca Pública Municipal - obra: O Reisado Alagoano

1950 43 Torna-se titular da cadeira nº 29 (Aristeu de Andrade, sucedendo a 
Gilberto de Andrade da Academia Alagoana de Letras.

Torna-se membro da Sociedade Folklorica de Bolívia.

Torna-se sócio-correspondente do Instituto Histórico de Sergipe.

Torna-se Membro Do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e 
Cultura ― secção de Alagoas.

Recebe Prêmio “João Ribeiro” da Academia Brasileira de Letras 
(Filosofia, Etnografia e Folclore) ― obra: Folclore de Alagoas

1951 44 Publica o livro “Trovas populares de Alagoas”. 

Participa do “I Congresso Brasileiro de Folclore”, no Rio de Janeiro.

Participa da fundação da Faculdade de Medicina, em Maceió-AL.

Autos e Folguedos Populares de Alagoas I , O Fandango, Revista do 
IHGAL, v. 27, anos 1951-53, Maceió: 1955, p. 50-138.

1952 45 Realiza a IV Semana Nacional do Folclore, em Maceió-AL.

Membro avaliador do 7o concurso de monografias sobre o folclore 
nacional, com Edson Carneiro e Renato Almeida.

Assume a direção do Teatro Deodoro.
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Participa da fundação da Faculdade de Filosofia, em Maceió-AL.

Torna-se membro correspondente da Asociación Española de 
Etnologia Y Folclore de Madrid - 1952

Torna-se membro da Sociedade Brasileira de Pediatria - 1952

Publica o livro “Auto dos Caboclinhos”

1953 46 Publica o livro “O reisado de Alagoas” e separata da revista do 
Arquivo, São Paulo, Departamento de Cultura.

Participa do II Congresso Brasileiro de Folclore, em Curitiba-PR. 
Relator técnico do Grupo de Trabalho “Autos populares”.

Trabalhos na área de puericultura e ensino: Higiene e Puericultura 
(Discursos e Conferências). Maceió: Casa Ramalho, 1953.   

1954 47 Publica-se no Diário de Notícias uma matéria sobre a iniciativa de 
Théo Brandão em criar a Discoteca Folclórica Alagoana. (17 de 
janeiro)65.

Recebe o 1o. Prêmio no 4o. Concurso sobre folclore nacional, da 
Discoteca Municipal de São Paulo. [Florestan Fernandes como um 
dos avaliadores].

Torna-se membro da Sociedade Peruana de Folklore.

Publica “La Condessa”, Madrid, C. Bermejo Impressor.

Torna-se membro da Associação Médica Brasileira.

1955 48 Publicação do primeiro número do Boletim Alagoano de Folclore.

Torna-se membro da Sociedade Luso-Brasileira de Etnologia.

1956 49 Publica A Obra de Ricarte. Separata de Douro Litoral - Boletim da 
Comissão de Etnografia e História, sétima série III-IV, Porto.

Folklore Brasiliano, Napoli, R. Pironti e Figli, 1956 (Estrato 
Dalle/Revista Folklore-Anno X, fasc. I/IV.

1957 50 Participa do III Congresso Brasileiro de Folclore, em Salvador-BA.

Torna-se membro da Associação Brasileira de Antropologia.

Torna-se Membro do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico 
Paraense.

Recebe 1º Lugar no Concurso para a Bandeira e Brasão de Armas de 
Maceió da Prefeitura Municipal de Maceió, sendo autor do atual 
brasão e bandeira oficiais da Municipalidade.

65 Em 1  fev.  1959  publica-se  no  mesmo jornal  (RJ)  uma notícia  sobre  a  criação  da Academia
Brasileira de Música Popular, composta por 50 cadeiras, das quais 46 já estariam ocupadas.
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O Fandango. Autos e Folguedos Populares de Alagoas, Separata da 
Revista do Instituto Histórico de Alagoas, Maceió: Imprensa Oficial. 

1958 51 Publica o artigo “Folklore Brasiliano: contos e ritos funerários de 
Alagoas”, Rivista do Folklore (Itália).

Participa da III Reunião Brasileira de Antropologia, no Recife-PE.

Recebe o 1o. prêmio no XIII Concurso Mário de Andrade de 
monografias folclóricas da Prefeitura Municipal de São Paulo, obre: 
“Os pastoris de Alagoas”. 

Instituída a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, do Ministério 
da Educação, no governo Jânio Quadros, por decreto-lei em 5 de 
fevereiro de 1958.

1959 52 Participa do IV Congresso Brasileiro de Folclore, em Porto Alegre-RS, 
exercendo a relatoria do evento. É homenageado com a Medalha 
Silvio Romero, juntamente aos demais diretores das comissões 
estaduais.

Recebe o Prêmio Mario de Andrade, do Departamento de Cultura da 
Prefeitura de São Paulo-SP, pela obra “

Torna-se membro da American Academy of Pediatrics.

1960 53 Ministra curso sobre folclore alagoano no Instituto Joaquim Nabuco 
(IJN), em Recife-PE.

Figura como colaborador no Jornal do Folclore, publicado em São 
Paulo-SP.

Separata da revista de Dialectologia y Tradiciones Populares, Mouros 
e Cristãos nas Alagoas (Brasil), Tomo XVI, 1960) Cuaderno 4o, 
Madrid, C. Bernejo Impressos.

1961 54 Publica o livro “Folguedos natalinos de Alagoas”.

Ministra o segundo curso no Instituto Joaquim Nabuco (IJN), desta vez
sobre folclore agrário, romances do ciclo do gado e danças regionais.

Figura como um dos convidados para participar da primeira reunião do
Conselho Nacional do Folclore ― órgão orientador da Campanha de 
Defesa do Folclore Brasileiro ―, no Rio de Janeiro.

Após cerca de 30 anos trabalhando como médico, passa a dedicar-se 
à carreira de professor e folclorista.

Recebe o Prêmio “Cidade de Maceió”, da Academia Alagoana de 
Letras e Prefeitura de Maceió, pela obra: As Cheganças de Maceió e 
Alagoas.

Recebe Prêmio “Othon Lynch Bezerra de Melo” - da Academia 
Alagoana de Letras, obra: A Viola e a Pena (ensaio sobre as relações 
entre poesia folclórica e a erudita
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1962 55 Ministra o terceiro curso no Instituto Joaquim Nabuco, sobre autos e 
folguedos populares.

Medalha “Sílvio Romero”, da então Prefeitura do Distrito Federal (atual
Rio de Janeiro) 1962

Um Auto Popular Brasileiro nas Alagoas, separata do Boletim nº 1 do 
IJN. Recife:Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, Imprensa 
Oficial.

1963 56 Participa do V Congresso Brasileiro de Folclore, em Fortaleza-CE66. 

Participa da VI Reunião Brasileira de Antropologia.

Publica “Novíssimos Romances do Gado”, separata da Revista de 
Etnografia, nº 2, Museu de Etnografia e História, Junta Distrital do 
Porto, Porto.

1964 57 Publica “O guerreiro” e “O pastoril”.

1965 58 Participa do III Festival Folclórico de Brasília-DF.

1966 59 Participa do Festival Folclórico de Goiana-GO. 

Assume a Secretaria de Estado dos Negócios da Educação e Cultura, 
no governo do interventor João José Batista Tubino.

Publica “A Chegança”, desenhos de Hércules Mendes, Maceió: 
Editora Gráfica Caeté.

É indicado para membro associado da revista Current Antropology.

1967 60 Participa de Simpósio de Folclore em São Paulo, promovido pelo 
IBEEC e sob o patrocínio da Campanha de Defesa do Folclore 
Brasileiro.

1968 61 Lançamento do LP Danças Folclóricas, com gravações do Reisado 
Alagoano feitas por Théo Brandão.

Publicação do artigo “Influências africanas no folclore brasileiro” no 
número 21 da Revista Brasileira de Folclore.

Torna-se membro da Associação Brasileira de Folclore.

1973 66 Participa da Festa Nacional do Folclore, realizada em Brasília, como 
um dos preparativos do VII Congresso Brasileiro de Folclore, no ano 

66 Nesta edição são homenageadas três autores alagoanos: Aluísio Vilela, pela obra “Côco em Alagoas”; Théo 
Brandão, por “Folguedos populares em Alagoas”; e José Pimentel Amorim, por “Medicina popular em 
Alagoas”.
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seguinte.

1973 -
1975

Inauguração do Campus Tamandaré, que agrupou os cursos da área 
III (Ciências Sociais e Humanidades).

Publica “Folguedos Natalinos”. Desenho da capa de Pierre Chalita, 
ilustrações de Hércules Mendes, Maceió: SERGASA.

Xilogravuras Populares Alagoanas, texto de Théo Brandão, 
apresentação de Pierre Chalita, gravuras de José Martins dos Santos, 
Manoel Apolinário, Antônio Almeida, Antônio Baixa-Funda, Maceió: 
Museu Théo Brandão/IU, 

1974 67 Participa do VII Congresso Brasileiro de Folclore, em Brasília. 
Debatedor na mesa: Diretrizes Políticas e defesa do folclore brasileiro.

[outra mesa desse evento teve como tema “Museu de folclore”.]

1975 68 Doação de suas peças para a UFAL, para criação de um museu na 
UFAL, no campus Tamandaré. Inauguração do Museu Théo Brandão 
de Antropologia e Folclore.

Fundação do Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore.

Membro da Associação dos Escritores Médicos de Alagoas - 1975

Medalha “Tavares Bastos” da Assembleia Legixlativa [sic] Estadual, 
concedida em 1975, mas registros indicam que não foi recebida.

1975 -
1976

- Publica Reisados e Guerreiros, Revista IHGAL, v.29, Anos 1945-1946,
p. 18-46; Saudação a Mendonça Júnior, Revista IHGAL, v.32, 1975-
1976, Maceió: 1976, pg.115-126

1976 69 Presidente da Comissão Alagoana de Folclore - a partir de 1976

Publica uma série de textos em folhetos, na Coleção Folclórica da 
UFAL - Folguedos Natalinos, Maceió: UFAL, Museu Théo Brandão.

Reisado - Coleção Folclórica da UFAL ― 20.

Bumba-meu-Boi, - Coleção Folclórica da UFAL ― 21.

Caboclinhos: Coleção Folclórica da UFAL ― 22.

Guerreiro: Coleção Folclórica da UFAL ― 23.

Fandango - Coleção Folclórica da UFAL ― 24.

Chegança - Coleção Folclórica da UFAL ― 25.

Presépio - Coleção Folclórica da UFAL ― 26.

Pastoril - Coleção Folclórica da UFAL ― 27.

Maracatu - Coleção Folclórica da UFAL ― 28.

Taieiras: Coleção Folclórica da UFAL ― 29.

Baianas - Coleção Folclórica da UFAL ― 30.
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Quilombo - Coleção Folclórica da UFAL ― 31.

Cavalhada - Coleção Folclórica da UFAL - 32

Publica Uma Imagem Poética de Manoel Neném - Separata da revista
da AAL 2(2) 57-86 dez. 1976.

1977 70 Realiza a V Festa do Folclore Brasileiro, em Maceió-AL.

Transferência do Museu para o Palacete na avenida da Paz.

Duas Raras Formas de Poesia Folc (Separata da Revista da AAL), 3 
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APÊNDICE 2 ― ORGANOGRAMA DO MUSEU THÉO BRANDÃO DE

ANTROPOLOGIA E FOLCLORE
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ANEXOS
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ANEXO 1 ― PLANTA BAIXA DO MTB ANTES DE RESTAURAÇÃO 
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ANEXO 2 ― PLANTA BAIXA DO MTB ― PROJETO DE RESTAURAÇÃO
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ANEXO 3 ― CAPAS DO BOLETIM ALAGOANO DE FOLCLORE (1955-1988)
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ANEXO 4 ― TRANSCRIÇÃO DOS CORDÉIS “NOTÍCIAS DO ‘THÉO BRANDÃO’ E 

AS DUAS FAZES DO MUSEU

Notícias do “Théo Brandão”

Para quem ama o folclore
Da terra Marechalina
Trago novas importantes
Pois tem sido a minha sina
(Dar notícias, através
Da poesia nordestina)

Trovador tem o costume
De nunca ficar calado,
Puz[sic] a boca no trombone
Fazendo o povo avisando,
Que o Museu Théo Brandão
Está noutro canto instalado.

A qualquer um desses dias
Do ano que vai seguindo
La[sic] na antiga Reitoria
As portas estarão se abrindo
Para mostrar que o Museu
Ainda está existindo.

Apenas mudou de prédio
que o outro está vai-não-vai,
Quem passa e ve-lo[sic] escorado
Diz: muito breve este cai!
Mas a alma do meu povo
Desse casarão não sei.

Por forças das circunstâncias
Então o Museu mudou,
Agora está colado
Onde ninguém nem pensou,
Mas o nosso coração
Naquela casa ficou

Hoje, a praça Sinimbú
Já vive[sic] melhores dias
La puzera o Museu
Com as mesmas garantias
Mas em três salas pequenas
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Parecendo a enxovias!

Porém quem for visita-lo
Não repare[sic] o ambiente,
Olhe para o seu acervo
E comprove realmente
Que o folclore nordestino
É, por demais, atraente.

No Museu, você verá,
Desde um simples bonequinho
De barro, até um bodoque
De índio caçar passarinho
Tudo exposto para o público
Com todo amor e carinho.

É pena, que não se possa
Ver o acervo todo exposto,
Pois as salas são pequenas
Que até nos causa desgosto
Pois o Museu Théo Brandão
Tem um acervo que faz gosto.

Ah! que saudade que temos
Do antigo casarão
La na praia da Avenida
Onde o Museu Théo Brandão
Recebeu tantos turistas
De mais de uma nação!

Quando é que nós voltaremos
A viver naquele prédio?
Eu mesmo estou noutra casa
Mas estou cheio de tédio
Porém para tal doença
Eu já não tenho remédio.
Mas Dona Delza está aí
Disposta e bem confiante,
Eu sei que ela não esquece
Do Museu só um instante
E todas suas promessas
Com certeza irão avante.

Talvez até que a reforma
Do Museu agora saia
Este patrimônio histórico
Erguido a beira da praia



153

Ponto de encontro turístico
Para evitar que ele caia!

Porém enquanto a reforma
Daquela casa não vem
La na antiga reitoria
Você se sentirá bem
Vendo quanta coisa rara
O Museu Théo Brandão tem.

Pra que você o visite
Não precisa que eu lhe implore
Pois já está com treze anos
Que sabemos que o folclore
Da terra Marechalina
Tem como casa onde more.

Não está prevista, ainda
A reinauguração 
Mas está praticamente
Aberto a visitação
 Das oito até as dezoito
Não há interrupção.

Querendo vá visitar-nos
Logo a partir deste mês
O convite e[sic] extensivo,
Ao plebeu e ao burguês!
E nestes versos que faço
Queiram aceitar o abraço
Do Picapau de vocês.

Maceió, abril de 1988
Eneias Tavares dos Santos 

(Picapau)

As duas fazes [sic] do Museus
Inéias Tavares dos Santos (Picapau)

No ano setenta e cinco,
Aos vinte e dois de agosto,
O professor Théo Brandão
Folclorista bem disposto
Fundou o Museu do folclore
demonstrando ter bom gosto!
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A princípio ele foi posto
No Campus Tamandaré
De fato, até que era longe,
Mas a direção, com fé,
Envidou todos esforços
Para o Museu tomar pé.

Dois anos foram passados
Com o Museu no Pontal,
Até que em setenta e sete
Surgiu um novo local:
O lar universitário
para o Museu, bem vital!

Até que em fim, nos mudamos
Para o prédio da Avenida,
o Museu bem instalado
Logo ganhou nova vida
(Despertando um novo dia
Nesta área adormecida)

Era reitor, nessa época
O senhor Manoel Ramalho,
que pra[sic] servir ao Museu
Jamais ele punha empalho
E qualquer nessecidade[sic]
Sempre ele quebrava o galho.

Após, foi João Azevedo
Na reitoria Empossado;
Até um livro escreveu
Sendo ao Museu dedicado:
“Casa da alma do meu povo”
Foi por ele intitulado.

O Museu foi progredindo,
Seguindo  todo vapor;
Visitado por turistas
Do brasil e exterior,
Foi quando o Museu gozava
Sua fase de esplendor!

No Museu tinha festejos:
Bumba-meu-boi e Reisados
Pastoris, baianas, côcos,
Presépios eram armados
Debates de violeiros,
E livros eram lançados.
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O próprio autor destes versos
Faz mais de uma exposição,
Concedeu muita entrevista
A radio e televisão
E tudo corria bem
Para o Museu Théo Brandão.

Houve dias que o Museu
Não conseguia fechar,
Porque estava quem estava dentro
Não queria se afastar
E os de fora vendo-o aberto
Todos queriam entrar!

Mas dizem que neste mundo
Para sempre nada dura:
E o Museu Théo Brandão
Teve a triste desventura
De ser retirado de onde
Gozou tamanha ventura!

Decidiram que o prédio
Tinha a estrutura abalada,
E o Museu corria o risco
De uma tragédia pesada
Pondo em risco até a vida
De gente pouco avisada.

Foi a casa evacuada
De uma noite para o dia,
Colocaram o Museu na antiga Reitoria
Dizendo que em pouco tempo
A reforma se daria.

Na emergência da mudança
Muita coisa se perdeu,
Peças de valia, que 
Doutor Théo ofereceu
Trazendo assim, prejuisos[sic]
Para o acervo do Museu.

Nesse “espaço cultura”
O Museu submergiu
No mar do esquecimento,
Na letargia caiu.
(Em fim[sic], a nossa cultura
A muito já se extinguiu)!
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Promessa não paga dívida,
(Já diz um anexim)
O prédio sem ter reforma
Habitado por cupim
E o Museu chafurdado[sic]
Neste Local tão ruim.

Um turista qui não vem,
(nem mesmo em lua de mel)
Toda a verba foi suspensa,
Como se fosse Cartel;
O Museu não tem dinheiro
Nem pra comprar papel.

Um Museu como era este
Que dava gosto se entrar,
Visitado noite e dia;
(Hoje vive a “Mussitar”)
Quando eu me recordo disto
Da vontade de chorar!

Fazendo XIlogravura
Já me chamo Picapau
Mas acho que esse apelido
Me tornou num gênio mau
Pois vendo coisas erradas
Eu sem pena meto o pau.

O reitor Fernando Gama
Tem muito boa intenção,
Porém não existe verba,
Pois nessa nossa nação
Os cartolas comem tudo
Sem existir punição!

Alma do doutor Théo
Deve sentir-se ofendida,
Vendo o Museu ser expulso
Do prédio lá da Avenida
E o acervo desfalcado,
Com tanta coisa perdida!

Chega agora o mês de agosto,
Mês do folclore, de fato
E nós aqui nesta furna
Que seria bom pra rato,
E o Museu Théo Brandão
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Vivendo em anonimato!

Dizem que quem cumpre ordem
Não merece punição;
Não sei se ofendi a Alguém
Nessa versificação;
Esses versos foram feitos
A mando da direção.

Ás[sic] pessoas de direito
O meu apelo aqui vai:
Reformem aquele prédio,
assim o Museu não cai.
Mostrem assim seus valores!
E pra todos os senhores
O meu cordial bye-bye!
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