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RESUMO 
 

 

 

Analisa o arquivo de Celso Arcoverde de Freitas, que se encontra no Departamento de 

Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz. Aborda o cenário dos arquivos pessoais 

de cientistas e como estes documentos são disponibilizados para historiadores, cientistas 

sociais e pesquisadores em geral, já que se configuram como fontes valiosas para a pesquisa e 

a preservação do patrimônio documental das ciências e da saúde. Busca elucidar a questão do 

tratamento documental em arquivos pessoais, onde os diferentes formatos dos documentos 

determinam uma área de guarda específica. Neste estudo de caso, a pesquisa parte do 

pressuposto de que é possível unificar a indexação dos documentos arquivísticos, 

bibliográficos e dos artefatos tridimensionais que compõem o acervo e manter sua relação 

orgânica. Propõe um estudo de ferramentas de tratamento técnico visando a integração dos 

acervos de mesma procedência.   

 

Palavras-chave: Arquivos pessoais. Documentos arquivísticos. Documentos bibliográficos. 

Artefatos tridimensionais. Celso Arcoverde de Freitas. 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 

 
 

Analyzes the Celso Arcoverde de Freitas’ archive in the Department of Documentation and 

Archives from Casa de Oswaldo Cruz. Addresses the scientist’s personal archives and how 

they are available to historians, social scientists and researchers in general as they are valuable 

sources for research and preservation of documentary heritage of Health Sciences. Seeks to 

elucidate the documentary treatment in personal archives in which different documents format 

determine a specific guard area. In this case study, the research assumes that it is possible to 

unify indexation of archival and bibliographic documentation as well as tridimensional 

artefacts that compose the collection and maintain its organic relations. Proposes a study of 

technical treatment tools in order to integrate the collection that have the same origin.  

 

Keywords: Personal archives. Archival documents. Bibliographic documents. Tridimensional 

artefacts. Celso Arcoverde de Freitas.  
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I INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa pretende apresentar um estudo de ferramentas de descrição, 

classificação e indexação que promovam, no plano informacional, a total integração dos 

documentos de natureza arquivística, bibliográfica e museológica que integram o Fundo Celso 

Arcoverde de Freitas. Tais ferramentas visam preservar a relação orgânica do acervo e 

facilitar sua consulta.  

Trata-se de uma documentação que compõe o Fundo Celso Arcoverde de Freitas e se 

encontra sob a custódia do Departamento de Arquivo e Documentação (DAD) da Casa de 

Oswaldo Cruz (COC), na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).  

Constitui, portanto, um conjunto documental com diferentes sentidos e significados, 

configurando-se atualmente como valiosas fontes de consulta que contam a história de uma 

época e do seu produtor. Desta forma, esta documentação pode elucidar a questão do 

tratamento documental em arquivos pessoais, onde os diferentes formatos dos documentos 

determinam uma área de guarda específica, porém mantêm uma relação orgânica com os 

demais. 

O Departamento de Arquivo e Documentação da COC tem por função reunir, 

preservar, constituir, organizar e dar acesso ao patrimônio arquivístico sob sua guarda, o qual 

constitui grande parte da memória das ciências e da saúde no Brasil. É um dos mais 

expressivos acervos sobre a história da saúde pública e das ciências biomédicas, objeto de 

pesquisas que comportam reflexões sobre as relações orgânicas entre os materiais de natureza 

arquivística, bibliográfica, museológica e coleções biológicas. No âmbito da arquivologia, os 

diferentes aspectos relacionados à criação, preservação e uso de material de natureza 

arquivística são abordados nos arquivos pessoais de cientistas; arquivos de instituições de 

saúde; preservação da memória científica; pesquisa histórica, uso e divulgação de fontes 

documentais de arquivo. 

Para realizar pesquisa em meio eletrônico nos acervos custodiados pela COC, a 

instituição desenvolveu a ferramenta de busca conhecida como Base Arch, contendo 

informações sobre o acervo arquivístico permanente da COC/Fiocruz. Estão abrigados ali 102 

fundos e coleções, documentos institucionais e pessoais de diversos gêneros abrangendo o 

período de 1803 até os dias atuais, constituindo repositório singular da memória e da história 

da saúde no Brasil. Neste sentido, a Base Arch se torna uma importante ferramenta de 

promoção e discussão acerca das questões que envolvem a organização e o tratamento 

documental dos arquivos pessoais, cujo debate está bastante em voga. 
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Os arquivos pessoais de cientistas pertencentes a esses acervos constituem fontes 

documentais que registram os estudos, as experiências, as rotinas, enfim, os testemunhos da 

atuação do profissional em seu campo de trabalho. É neste cenário que se encontra o Fundo 

Celso Arcoverde de Freitas. Ele faz parte de um grupo de acervos que trafegam entre as três 

áreas: arquivologia, biblioteconomia e museologia. 

Visto que a área da Ciência da Informação abrange diversos campos de estudo, entre 

eles o da arquivologia, da biblioteconomia e da museologia, é importante tratar as diferenças e 

convergências de tais campos. A expressão “Três Marias” foi cunhada por Johanna Smit 

(1999) para chamar a atenção para as três principais instituições coletoras de cultura que, 

apesar de terem uma base comum, se afastaram ao longo do tempo. Daí a necessidade de se 

especializar, separando em três áreas do conhecimento distintas, porém convergentes, já que 

lidam com a informação em suas diferentes formas. Por mais que as áreas tenham suas 

especificidades e enfoques, as mesmas também possuem muitas características comuns que 

precisam ser contempladas. 

Em acervos que predominam documentação pertencente às três áreas, a abordagem 

unilateral, que não enfoca os três campos disciplinares de maneira integrada, pode prejudicar 

o acesso e a manutenção dos vínculos entre todos os elementos. Na pesquisa realizada na 

planilha de fundo de Celso Arcoverde, não foi possível encontrar qualquer menção aos 

documentos que não são estritamente arquivísticos. Desta forma, a coleção bibliográfica e os 

artefatos tridimensionais, que são parte integrante do fundo em questão, não estão 

devidamente informados para o pesquisador nas bases de dados. Tais documentos têm suas 

específicas áreas de guarda, porém devem ser classificados, descritos e indexados de forma 

integrada nas bases de dados específicas dos seus departamentos, de forma que possam 

manter a organicidade do fundo e facilitar a consulta. 

De acordo com Paulo Elian (2012), os arquivos de cientistas são na maioria das 

vezes considerados arquivos privados, mesmo que tenham suas atividades ligadas a algum 

órgão público. O seu estudo permite evidenciar as contribuições dos cientistas para a 

sociedade e para a evolução do conhecimento. Uma vez identificadas as instituições e os 

cientistas que serão objeto de estudo, há de se examinar como essa produção se incorpora aos 

arquivos e centros de documentação de custódia destinados à conservação e propagação do 

conhecimento. Tais arquivos não obedecem a uma lógica de acumulação correspondente à das 

instituições. Devido a este fato, há necessidade de um diálogo entre os profissionais dos 

diversos setores envolvidos.  
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Para a organização de arquivos de cientistas, o autor aponta a necessidade do 

entendimento da ciência e suas relações com a sociedade na busca de elementos definidores 

desses atores e suas atividades.  

Sobre os arquivos de cientistas, segundo Paulo Elian 

O termo arquivo de cientistas permite compreender o conjunto arquivístico que 

reúne os documentos criados e utilizados por um indivíduo no transcurso de suas 

investigações e de outras funções e atividades [...]. Alguém que percorreu os mais 

diversos caminhos do conhecimento humano, ocupando funções de pesquisador,  

professor universitário, formulador de políticas e administrador de instituições 

científicas e acadêmicas. (SANTOS, 2012, p. 39-40) 

 

O Departamento de Arquivo e Documentação (DAD) da Casa de Oswaldo Cruz 

adota, para a elaboração do plano de classificação de arquivos pessoais, o método funcional, 

que está baseado nas funções e atividades desempenhadas pelo titular em sua trajetória 

profissional e na vida pessoal. Portanto, para se conhecer um pouco da trajetória deste médico 

e cientista que muito contribuiu para os avanços nas pesquisas em saúde no Brasil, este estudo 

apresenta uma breve resenha biográfica de Celso Arcoverde de Freitas e a trajetória da 

documentação até chegar à Casa de Oswaldo Cruz. 

O Fundo de Celso Arcoverde de Freitas chegou à COC por intermédio da 

pesquisadora Cristina Maria Oliveira Fonseca que, em 1994, realizou uma série de entrevistas 

com o titular para o projeto Memória da Saúde Pública, no qual buscava conhecer a trajetória, 

a formação e a profissionalização dos médicos sanitaristas que atuaram nas décadas de 1930 e 

1940. A pesquisadora desenvolveu uma estreita relação de amizade com o titular e a partir daí 

tomou conhecimento do seu acervo. 

Trata-se de documentação com informações detalhadas sobre os estudos e pesquisas 

de seu produtor. A pesquisadora menciona, inclusive, a importância dos seus diários de 

campo, dos quais o produtor não se separava. Segundo Cristina Fonseca: 

[...] ele era uma pessoa muito atuante, trabalhou ativamente até a sua morte 

escrevendo livros e artigos, e gostava de ter sob seu controle todo este vasto 

material, para que pudesse lançar mão de suas anotações sempre que precisasse. 
(FONSECA, 2014)

1
 

 

 Dessa forma, seu acervo foi sendo doado aos poucos e, somente após a sua morte, o 

restante da documentação foi repassado à COC por sua filha, Zaira Arcoverde Leal de Barros, 

através do Termo de Doação acordado entre as partes, na data de 16 de junho de 2009. O 

período abrangido pela documentação é 1922 a 2005. 

                                                           
1
  Informação coletada em entrevista feita por mim, na COC, com a pesquisadora Maria Cristina Oliveira 

Fonseca, onde ela relatou sobre suas conversas com o titular do fundo. 
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2 ARQUIVOLOGIA: CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

Os arquivos servem, primeiramente, para apoiar o gerenciamento operacional, inserir 

a informação nos processos de trabalho, salvaguardar processos que constituem a memória de 

uma instituição ou pessoa. (Thomassem, 2006) 

A definição de arquivo segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística (DIBRATE) é “conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma 

entidade coletiva pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, 

independentemente da natureza do suporte.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 27).  

Para Bellotto (2006), a conceituação clássica de arquivo é 

aquele que é produzido/recebido/acumulado por entidade pública ou privada ou 

pessoa física no exercício das funções que os identificam e que justificam sua 

presença em determinada sociedade [...]. (BELLOTTO, 2006, p.161).  

 

 

Já para Thomassen (2006, p.6-7), arquivos caracterizam-se pelos procedimentos 

através dos quais a informação é gerada e estruturada com objetivo de analisar documentos 

como produtos e produtores de atividades. A fim de documentar  a história dos produtores, a 

metodologia que pode ser utilizada combina processo de trabalho à estrutura da informação 

registrada que desenvolve e mantém vínculo com documento. O arquivo é, portanto, a ponte 

entre documento e homem. 

Segundo Heymann (2012, p.54), a ideia de um conjunto orgânico de documentos, 

acumulados como resultado “natural” das atividades desenvolvidas pela entidade produtora 

do acervo é constitutiva da noção geral de arquivo. É exatamente esse caráter orgânico da 

produção e acumulação de registros que garante a “verdade” do arquivo: os documentos são 

verdadeiros por serem produzidos naturalmente em decorrência de determinada atividade ou 

função. 

O Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos (1973), também conhecido como  

Manual dos Holandeses, publicado em 1898 por um trio de arquivistas da Holanda, apresenta 

considerações acerca do arranjo e descrição dos documentos de arquivo. Analisa as dimensões 

na definição de arquivo, abordando cada nuance: o arquivo em sua individualidade pode se 

modificar de acordo com a entidade e a sua natureza, sendo um organismo vivo que passa por 

constantes transformações; um arquivo pode ser originado em diversos contextos. 

O Manual dos Holandeses (1973) salienta o fato de que os arquivos são 

“oficialmente recebidos ou produzidos” e definem arquivos como: 
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[...] o conjunto de documentos escritos, desenhos, material impresso, recebidos ou 

produzidos oficialmente por determinado órgão administrativo ou por um de seus 

funcionários, na medida em que tais documentos se destinavam a permanecer na 

custódia desse órgão ou funcionário. (ARQUIVO NACIONAL, 1973, p. 11) 

Ainda sobre a definição de arquivos, Schellenberg (2006, p.35-41) apresenta o ponto 

de vista de vários autores e diz que os arquivos modernos necessitam de uma nova definição, 

adequada à evolução da área e que inclua implicitamente o elemento “seleção”, por ser este o 

maior problema do arquivista atual. Schellenberg (2006) define arquivos como: 

Os documentos de qualquer instituição pública ou privada que hajam sido 

considerados de valor, merecendo preservação permanente para fins de referência e 

de pesquisa e que hajam sido depositados ou selecionados para depósito, num 

arquivo de custódis permanente. (SCHELLENBERG, 2006, p.41) 

 

Para Jenkinson (apud Schellenberg, 2006), arquivo é definido como documentos: 

produzidos ou usados no curso de um ato administrativo ou executivo (público ou 

privado) de que são parte constituinte e, subsequentemente, preservados sob a 

custódia da pessoa ou pessoas responsáveis por aquele ato e por seus legítimos 

sucessores para sua própria formação. (JENKINSON, 1937, p. 11 apud 

SCHELLENBERG, 2006,  p. 36)
2
 

Casanova (apud Schellenberg, 2006), arquivista italiano, publicou em Siena, no ano 

de 1928, um manual intitulado Archivistica, no qual define arquivos como: 

a acumulação ordenada de documentos criados por uma instituição ou pessoa no 

curso de sua atividade e preservados para a consecução de seus objetivos políticos, 

legais e culturais, pela referida instituição ou pessoa. (CASANOVA, 1928, p. 9 apud 

SCHELLENBERG, 2006, p. 37)
3
  

Para efeitos comparativos, podemos ainda citar a definição de Adolf Brenneke
4
,  

arquivista alemão, cujas conferências foram reunidas em forma de um manual intitulado 

Archivkunde (publicado em 1953), onde o autor define arquivo como: 

conjunto de papéis e documentos que promanam de atividades legais ou de negócios 

de uma pessoa física ou jurídica e se destinam à conservação permanente em 

determinado lugar como fonte e testemunho do passado. (BRENNEKE, 1953, p. 97 

apud SCHELLENBERG, 2006, p.37) 

 

Um dos elementos essenciais para a existência de arquivos apontados por 

Schellenberg (2006, p.38), refere-se a seus valores. Para que os documentos sejam arquivados 

                                                           
2
 JENKINSON, Hilary. A Manual of Archive Administration. 2.ed. London, 1937 

3
 CASANOVA, Eugenio. Archivistica. Siena, 1928. 

4
 BRENNEKE, Adolf. Archivkunde: ein Beitrag zur Theorie und Geschichte des europäischen Archivwessens. 

Leipzig, Wolfgang Leesch, 1953 

 



15 

devem ser preservados por razões outras que não apenas aquelas para as quais foram criados 

ou acumulados. 

 

2.1 OS CONCEITOS DE DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 

 

 

Para uma conceituação de documento, abordamos a teoria da documentação, que 

surgiu a partir de 1870 em decorrência do desenvolvimento da indústria gráfica. Paul Otlet e 

Henri La Fontaine foram seus pioneiros. Segundo o Dicionário de Biblioteconomia e 

Arquivologia (2008) , para Paul Otlet: 

documento é o livro, a revista, o jornal; é a peça de arquivo, a estampa, a fotografia, 

a medalha, a música; é também o filme, o disco e toda a parte documental que 

precede e sucede a emissão radiofônica [...]. (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, 

p.132). 

 

 Já na definição de Bellotto, 

documento é qualquer elemento gráfico, iconográfico, plástico ou fônico pelo qual o 

homem se expressa. É o livro, o artigo de revista ou jornal, o relatório, o processo, o 

dossiê, a carta, a legislação, a estampa, a tela, a escultura, a fotografia, o filme, o 

disco, a fita magnética, o objeto utilitário etc., enfim, tudo o que seja produzido por 

motivos funcionais, jurídicos, científicos, técnicos, culturais ou artísticos, pela 

atividade humana. (BELLOTTO, 2006, p. 35).  

 

Otlet desenvolveu uma concepção clássica de documento pela qual há convergência 

entre os arquivos, bibliotecas e museus. Não importa o formato do documento, mas sim o 

processo de construção de memória no qual o mesmo está inserido. Atualmente os 

documentos começam a se distanciar do mundo físico, como aqueles de papel e o livro, 

migrando para o suporte digital. E com relação aos documentos bibliográficos, segundo o 

DIBRATE (2005),  “os documentos bibliográficos são tidos como os do gênero documental 

integrado por impressos como livros, folhetos e periódicos".” (ARQUIVO NACIONAL, 

2005, p. 73). 

Já os documentos de arquivos, diferentes da biblioteca, são produzidos por processos 

de trabalho. Segundo Thomassem (2006, p. 6), “Nem toda informação que pode ser 

recuperada sob forma documental é um documento de arquivo”. Estes processos de trabalho 

têm atividades coerentes com início, desenvolvimento e finalidade. Eles que fazem os 

arquivos se tornarem coerentes.  

A ISAD-G: Norma geral internacional de descrição arquivística, adotada pelo 

Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, Suécia, em 1999, e traduzida pelo Arquivo 

Nacional, em 2000, traz como definição  a “informação registrada, independentemente de 
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forma ou suporte, produzida ou recebida e mantida por uma instituição ou pessoa no decurso 

de suas atividades públicas ou privadas”. (ARQUIVO NACIONAL, 2000, p.15).  

O Glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos  (CTDE) apresenta o 

conceito de documento arquivístico como “documento produzido (elaborado ou recebido),  no 

curso de uma atividade prática, como instrumento ou resultado de tal atividade, e retido para 

ação ou referência”. (CONARQ, 2014, p.18). 

Schellenberg (2006)  adota o termo material de arquivo para designar o material que 

é objeto da instituição arquivística. Para ele, os elementos destacados nas definições de 

arquivo referem-se tanto a fatores concretos – a forma dos arquivos, a fonte de origem e o 

lugar de sua conservação,  como a fatores abstratos – elementos essenciais. O primeiro 

elemento a ser destacado nas definições de arquivo refere-se à razão pela qual os materiais 

foram produzidos e acumulados. “Para serem considerados arquivos, os documentos devem 

ter sido criados e acumulados na consecução de algum objetivo” (SCHELLENBERG, 2006, 

p.35).  

O autor define documentos como: 

Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies documentárias, 

independentemente de sua apresentação física ou características, expedidos ou 

recebidos por qualquer entidade pública ou privada no exercício de seus encargos 

legais ou em função das suas atividades e preservados ou depositados para 

preservação por aquela entidade ou por seus legítimos sucessores como prova de 

suas funções, sua política, decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em 

virtude do valor informativo dos dados nele contidos. (SCHELLENBERG, 2006, p. 

41) 

 

Para Jenkinson (apud Schellenberg, 2006, p.39) os documentos são considerados 

como arquivísticos se “o fato da custódia ininterrupta” puder ser estabelecido, ou, se ao 

menos, se puder estabelecer uma “presunção razoável” do mesmo. Desta forma, observa-se a 

diferença entre um documento de arquivo e  outro que não pode ser estabelecido como tal. Os 

documentos se tornam arquivo quando, terminado o seu uso corrente, são recolhidos  para 

preservação definitiva depois que sua guarda for  julgada conveniente. 

Para Duranti (2005, p.7), documento arquivístico é “qualquer documento criado 

(produzido ou recebido e retido para ação ou referência) por uma pessoa física ou jurídica ao 

longo de uma atividade prática como instrumento e subproduto dessa atividade”. (DURANTI, 

2005, p. 7) 

No que se refere às formas de documentos, de acordo com Thomassem (2006, p. 8) 

podemos entender como “[...] as relações entre os elementos que os constituem.” A forma 

possui características, tais como: formato, número de páginas, qualidade do suporte, a escrita 
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e coisas afins. Os arquivos possuem forma física, lógica e funcional. A ordem física e o 

armazenamento estão relacionados à recuperação eficaz e efetiva. Já a estrutura lógica ou 

disposição reflete as relações funcionais entre os documentos dos quais os arquivos se 

constituem.  

Os documentos arquivísticos possuem elementos e atributos que lhes conferem 

características definidoras de documentos de natureza arquivística. 

 

 

2.2 AS CARACTERÍSTICAS DO DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 

 

 

De acordo com Luciana Duranti (1994), para que um documento seja considerado 

como documento arquivístico, deve apresentar um conjunto de características envolvidas em 

sua produção. 

A imparcialidade é a característica do documento de arquivo pelo qual o mesmo se 

propõe a registrar uma atividade ou função, por isso ele é imparcial.  

Segundo Duranti (1994): 

os registros são inerentemente verdadeiros [...].Isso não quer dizer que as pessoas 

que intervêm em sua criação são livres de preconceitos, mas que as razões por que 

eles são produzidos  (para desenvolver atividades) e as circunstâncias de sua criação 

(rotinas processuais) asseguram que não são escritos “na intenção ou para a 

informação da posteridade”, nem com a expectativa de serem expostos ou com o 

receio do olhar do público. Assim, os documentos fornecem provas originais porque 

constituem uma parte real do corpus dos fatos, do caso. (DURANTI, 1994, p. 51) 

 

A segunda característica que a autora aponta é a autenticidade, que  refere-se à forma 

e não ao conteúdo. Um documento pode ser autêntico, mas não ser verdadeiro. O documento 

tem que ser o que ele se propõe a ser. Duranti (1994, p. 51) diz que a autenticidade está 

vinculada à necessidade de ação ou à garantia para futuras ações e por isso os documentos são 

separados para preservação como testemunhos escritos de atividades do passado. Desta forma, 

a autenticidade de um documento se dá a partir de procedimentos regulares que comprovam 

as ações nele descritas e a necessidade de sua criação, armazenamento e conservação sob a 

custódia de instituição ou pessoa física. 

Uma terceira característica apontada pela autora é a naturalidade: 

Essa naturalidade diz respeito à maneira como os documentos se acumulam no curso 

das transações de acordo com as necessidades da matéria em pauta: eles não são 

"coletados artificialmente, como os objetos de um museu ( ... ), mas acumulados 

naturalmente nos escritórios em função dos objetivos práticos da administração" 

(DURANTI, 1994, p. 52) 
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Inter-relacionamento é outra característica abordada por Duranti. É a característica 

que diz respeito ao vínculo arquivístico, da relação orgânica entre os documentos que 

possuem uma relação horizontal e vertical. Para a autora (1994, p.52), os documentos têm que 

ser interdependentes para constituir testemunho de fatos e atos passados e ter capacidade 

comprobatória. 

A quinta e última característica abordada pela autora é a unicidade. Mesmo que o 

documento tenha uma cópia, ele ocupa um lugar único naquele conjunto documental. 

Segundo Duranti, a unicidade   

provém do fato de que cada registro documental assume um lugar único na estrutura 

documental do grupo ao qual pertence e no universo documental. [...] um registro 

consiste em um documento e suas relações com seu contexto administrativo e 

documental: uma duplicata de um registro só existe quando ambos os elementos são 

perfeitamente idênticos [...]. (DURANTI, 1994, p. 52) 

 

De acordo com Thomassem (2006), por meio destas características a pesquisa 

arquivística analisa informações, documentos de arquivo, contexto, pessoas ou até mesmo 

sociedades. “Documentos e arquivos não são substitutos do mundo real e sim representações 

estabelecidas do que pessoas, comunidades e a sociedade acham importante lembrar e fazer 

lembrar”. (TOMASSEM, 2006, p. 15). 

Em virtude da revolução tecnológica, houve um aumento exponencial na quantidade 

de informações produzidas por governos, organizações privadas e particulares. Em 1989, com 

o surgimento da web, o acesso à internet se estendeu, oferecendo um maior número de acessos 

a uma quantidade maior de informações. Surge então a necessidade do aprimoramento da 

gestão de documentos eletrônicos. (DELMAS, 2010). 

Segundo o autor, uma forma de pensamento mundial toma lugar, em que a prioridade 

não é mais o desenvolvimento de ferramentas de comunicação, e sim de conteúdo. É 

necessária a gestão racional da memória – o acesso e a conservação dos arquivos nesse mundo 

global. 

Delmas (2010) reconstitui a história do surgimento dos arquivos, reforçando sua 

importância até os dias atuais, lembrando que por muito tempo os arquivos eram limitados à 

pesquisa histórica, mas atualmente “oferecem perspectivas infinitas para as novas pesquisas 

científicas” e também adaptam-se ao contexto atual sem abandonar suas quatro funções 

fundamentais: “provar, lembrar, identificar e conhecer, renovadas e readaptadas para a 

transformação do nosso mundo”. (DELMAS, 2010, p.10) 
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Devido a esses avanços tecnológicos, o conceito de documento arquivístico, objeto 

da arquivologia por excelência, foi ampliado e levou ao surgimento de uma nova visão, 

reintegrando a diplomática em todo o ciclo documental. (TOGNOLI;  GUIMARÃES, 2011, 

p. 27),  

O projeto InterPARES
5
, lançado em 1998 sob a coordenação da arquivista Luciana 

Duranti, tem como objetivo “desenvolver o conhecimento teórico e metodológico que 

permitirá aos arquivistas preservarem documentos eletrônicos a longo prazo de maneira que 

sua confiabilidade seja mantida intacta.” (DURANTI, 2005, p. 5) 

Duranti (2005, p. 7-8) utilizou a diplomática como método para entender o conceito 

de documento arquivístico eletrônico de acordo com a definição arquivística e identificar suas 

características básicas, e a partir daí desenvolver um modelo  de ações, em que as partes e 

elementos do documento são definidos e explicados. 

Foram encontrados quatro elementos que constituem o documento arquivístico:  

forma documental, anotações, contexto e suporte. Este último não foi considerado por estar 

ligado ao contexto tecnológico. Ligadas aos elementos do documento arquivístico, suas 

características e atributos específicos o definem como tal.  

Entretanto, Duranti (2005) chama atenção para o fato de que os atributos nem sempre 

estão implícitos na forma do documento eletrônico como autor  e por esse motivo são 

invisíveis para o usuário por ser metadados incluídos no perfil do documento ou em outra 

entidade digital ligada ao documento.  

Além de tudo o que foi mencionado acima,  com documentos eletrônicos temos 

também que diferenciar elementos e atributos do documento arquivístico dos seus 

componentes digitais. Um componente digital é um objeto digital que pode conter 

todo ou parte de um documento, mais do que um documento, e/ou os metadados a 

eles relacionados, e exige métodos específicos para preservação. Em outras palavras, 

um componente digital é uma unidade de armazenamento. (DURANTI, 2005, p.9) 

 

 

  Duranti (2005) afirma que a forma documental deve ser fixa. Pode haver alteração na 

cadeia de bits, mas a apresentação não pode ser alterada.  

A autora apresenta os atributos do documento arquivístico eletrônico, como a 

fidedignidade, que “é o grau de confiabilidade de um documento como declaração de um fato, 

isto é, sua capacidade de representar os fatos tratados”. (DURANTI, 2005, p. 10).  

                                                           
5
 Informações sobre o Projeto InterPARES no endereço eletrônico: 

http://www.arquivonacional.gov.br/acoesinternacionais/83-projeto-interpares.html  

http://www.arquivonacional.gov.br/acoesinternacionais/83-projeto-interpares.html
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Já o Glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) e o 

Multilingual Archival Terminology do International Council on Archives (ICA) referem-se à 

fidedignidade como “confiabilidade”, dizendo que ela é a  

Credibilidade de um documento arquivístico enquanto uma afirmação do fato. Existe 

quando um documento arquivístico pode sustentar o fato ao qual se refere, e é 

estabelecida pelo exame da completeza, da forma do documento e do grau de 

controle exercido no processo de sua produção. (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2014, p. 21) 

 

 

Outro atributo do documento arquivístico eletrônico mencionado pela autora é a 

autenticidade, que representa “a confiabilidade de um documento como tal, e se refere ao fato 

de que um documento é o que ele parece ser e não foi alterado ou corrompido”. (DURANTI, 

2005, p.10). 

A precisão foi uma característica introduzida pelo projeto InterPARES 2, que pode 

ser incluída no conceito de fidedignidade, referente à exatidão do conteúdo. Só difere da 

fidedignidade e da precisão quanto à responsabilidade, que é dividida entre produtor e 

conservador, por depender dos controles sobre o processo de registro e transmissão dos dados: 

através do espaço (entre pessoas, sistemas ou aplicações) ou tempo (quando 

armazenado off line, ou quando o hardware ou software utilizados para processar, 

comunicar ou manter a transmissão são atualizados ou substituídos). (DURANTI, 

2005, p.10) 

 

 

O quarto atributo é a autenticação, que “foi definida como uma declaração de 

autenticidade, resultante tanto da inserção como do acréscimo ao documento de um elemento 

ou de uma afirmação”. (DURANTI, 2005, p. 10). 

Diferentemente de autenticidade – que acompanha o documento durante toda sua 

existência -, a autenticação prova que um documento é o que parece ser num determinado 

momento. (Duranti, 2005, p.11). 

Schmidt (2013, p. 2) acredita que há um embate entre abordagens tradicionais e 

abordagens custodiais devido à incapacidade de resolver questões postas pelos atuais modelos 

de produção e de gestão de documentos e informações no cenário de novas tecnologias. Tais 

questões podem ser resolvidas com a revisão ou ampliação dos conceitos e princípios, já que 

se concentram ao redor do documento de arquivo, independente de seu suporte. 

Sobre este debate, entendemos que a principal, porém não única questão que se 

coloca, é reflexo da “desmaterialização” do  documento de arquivo. Mesmo que o 

suporte
6
 documental já tenha passado por diversas transformações ao longo da 

história da humanidade, pela primeira vez ele deixa de ser palpável, materializado, e, 

                                                           
6
 Nos suportes digitais bits e bytes têm materialidade quando dependem de armazenamento concreto, espaço ou 

memória. 
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para alguns teóricos da área, a informação se separa do suporte. E isso, para os 

adeptos de uma “nova” Arquivologia, é o “triunfo” da informação frente ao 

documento de arquivo. (SCHMIDT, 2013, p. 2) 

A importância do processo de avaliação quanto ao quesito de autenticidade é 

lembrada por Duranti (2005, p.12) devido ao fato de que no futuro, os usuários de 

documentos digitais se basearão somente na palavra do conservador do documento, na falta 

de um original.  

 

2.3 OS PRINCÍPIOS ARQUIVÍSTICOS 

 

 

 A literatura arquivística consagrou os princípios arquivísticos, os quais garantem a 

organização de cada fundo sob custódia. 

Princípio da proveniência ou princípio de respeito aos fundos, que dá identidade ao 

documento, relativamente a seu produtor. Seguindo este princípio, os documentos devem ser 

reunidos obedecendo  à competência e às atividades do produtor - instituição ou pessoa 

legitimamente responsável pela produção, acumulação ou guarda dos documentos. Para 

Cunningham (2007, p.77) é este o princípio que distingue os arquivos de outras formas de 

informação, e os documentos não devem ser mesclados a outros de origem distinta. 

O princípio da ordem original refere-se ao respeito da ordem em que os documentos 

vieram da repartição de origem. Está relacionado à ordem intelectual de organização. 

O princípio da territorialidade refere-se ao fato de que cada arquivo é proveniente de 

um determinado local ou território. Para que os arquivos sejam utilizados da melhor maneira 

possível e permaneçam “vivos”, os mesmos devem ser conservados próximos ao local que 

influenciou a sua produção. Neste sentido, o local pode ser nacional, regional ou mesmo 

institucional.  

Os fundamentos teóricos sobre o princípio de respeito aos fundos surgiram a partir da 

problemática da organização dos arquivos, que se sucedeu de forma involuntária. 

O princípio da proveniência (respect des fonds), promulgado em 1841, em 

decorrência da necessidade de solucionar os problemas causados pela organização 

temática adotada pelos Arquivos Nacionais franceses, após a Revolução Francesa, é 

considerado o norteador dos processos de representação na arquivística e, talvez, o 

método mais seguro para preservar a integridade dos conjuntos documentais 

produzidos por uma pessoa ou instituição (TOGNOLI, 2012, p.80) 
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Schellenberg (2006, p. 240-243) relata que os Arquivos Nacionais da França de 1794 

eram dirigidos por dois bibliotecários, Camus e Danou – que utilizaram um arranjo 

sistemático e racional para os documentos sob sua guarda, estabelecendo grupos, a que 

chamaram de séries e subséries para documentos recebidos do governo central, sem levar em 

consideração sua proveniência, muito embora alguns subgrupos fossem estabelecidos com 

base na origem dos documentos de uma determinada instituição.  

Somente em 1839 foi publicado por Guizot, Ministro da Instrução Pública, o 

primeiro regulamento que divergia do arquivamento por esquemas de classificação, 

estabelecendo um esquema lógico para o agrupamento de documentos por departamentos, 

dando origem ao princípio da proveniência, chamado respect de fonds  ou princípio de 

respeito aos fundos. Com apenas duas modificações posteriores, as instruções da circular 

Instruction pour la mise en ordre et le classement des archives départementales et 

communales estão em vigor até os dias atuais. 

Com as alterações sofridas, estabelece que todos os documentos que têm origem em 

uma autoridade administrativa, corporação ou família devem ser agrupados, formando fundos. 

Dentro de cada fundo, os documentos são arranjados por assunto e depois disso em ordem 

cronológica, geográfica ou alfabética.  

Dentro do contexto prussiano, o princípio da proveniência foi  aperfeiçoado e 

ampliado, mas diferentemente da contexto francês, os documentos públicos devem ser 

agrupados por unidades administrativas que os criaram, e não de acordo com a natureza das 

instituições. Assim também agiram os arquivistas holandeses, cujo manual é tido como uma 

literatura clássica da área, que consideravam que o princípio mais importante era o da 

manutenção da ordem original, por  ser consequência lógica da organização do ato que o 

registro reproduz. (SCHELLENBERG, 2006, p. 247-249) 

Na Inglaterra, onde o princípio de proveniência também foi adotado, o principal 

problema era identificar as unidades administrativas geradoras dos  documentos em rolos que 

continham entradas de “recebidos” e “expedidos” e estabelecer sua relação com outros 

documentos, numa tentativa de restabelecer o arranjo original. (SCHELLENBERG, 2006, p. 

250) 

Também nos Estados Unidos, o princípio de respeito aos fundos foi adotado como 

aquele que reflete “claramente, a organização e as funções que os produziram”. 

(SCHELLENBERG, 2006, p. 253) Lá, o problema era a definição da unidade de arquivo, 

como principal unidade de arranjo. 
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Duchein (1986, p. 17) afirma que o respeito aos fundos é tradicionalmente 

considerado o princípio fundamental do arquivo. O autor aponta, porém, as dificuldades para 

a sua aplicação: 

Se as suas bases conceituais são relativamente fáceis de estabelecer, ele levanta, 

desde que se procure aprofundar os aspectos teóricos e aproveitar as consequências 

práticas, inúmeras dificuldades sobre as quais gerações de arquivistas se debruçam 

sem que soluções nítidas fossem, no entanto, universalmente impostas. (DUCHEIN, 

1986, p. 1) 

 

A dificuldade mencionada pelo autor na aplicação do princípio de respeito aos 

fundos se refere à complexidade funcional e laços de subordinação entre os diversos níveis de 

organismos. No entanto, a definição de fundo, segundo Duchein (1986, p.3) traz alguns 

problemas que se referem a cinco pontos: em relação à hierarquia dos produtores; variação de 

competência dos produtores na composição dos fundos; definição das noções de proveniência; 

de fundos abertos e fechados e a extensão do respeito externo e interno às classificações 

estabelecidas pelos produtores. 

Quanto à hierarquia dos organismos produtores de arquivos Duchein (1986, p.19) diz 

que pode -se adotar duas posições: maximalista, quando o fundo é definido pelo seu nível 

mais alto que define o fundo por seu nível mais alto, formando um único fundo, base de toda 

a organização arquivística; ou minimalista, que faz o oposto, reduzindo o fundo ao menor 

nível possível.  

Alerta, porém que, ao optar pelo minimalismo, corre-se o risco de retirar da noção de 

fundo seu verdadeiro significado, e sugere que ao definir o organismo produtor de fundos 

usem-se alguns critérios: para produzir um fundo de arquivos, no sentido atribuído ao termo 

pela Arquivística, um organismo deve assumir denominação e existência jurídica próprias, 

resultantes de um ato preciso e datado; deve possuir atribuições específicas e estáveis, 

legitimadas por um texto dotado de valor legal ou regulamenta; sua posição na hierarquia 

administrativa deve estar definida com exatidão pelo ato que lhe deu origem, sua 

subordinação a outro organismo de posição hierárquica mais elevada deve estar claramente 

estabelecida; deve ter um chefe responsável, em pleno gozo do poder decisório 

correspondente a seu nível hierárquico sem precisar submetê-los, automaticamente, à decisão 

de uma autoridade superior; sua organização interna deve ser, na medida do possível, 

conhecida e fixada num organograma. 

Toda esta explanação acerca do princípio de respeito aos fundos se fez necessária já 

que esta pesquisa trata de um acervo correspondente a um fundo arquivístico sobre o qual nos 
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debruçamos para entender um pouco mais da relação entre os documentos arquivísticos, 

bibliográficos e museológicos. 

 

 

3 ARQUIVOS PESSOAIS 
 

 

 

Os arquivos como fonte de pesquisa e conhecimento, por muito tempo limitados à 

pesquisa histórica, oferecem inúmeras perspectivas às pesquisas científicas. “Todos os 

arquivos do mundo dizem respeito ou interessam a cada um de nós.” (DELMAS, 2010, p. 11) 

Os arquivos privados podem ser definidos, segundo a Lei  8.159 de 8 de janeiro de 

1991, que dispõe sobre a legislação arquivística brasileira, em seu artigo 11 como “(...) 

conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em 

decorrência de suas atividades” (BRASIL, 1991). Estes arquivos são oriundos de atividades 

particulares de organizações não-governamentais ou de pessoas físicas que abrangem 3 

campos: o dos arquivos econômicos, arquivos sociais e arquivos pessoais. 

Dentro do escopo da presente pesquisa, é importante destacar a função dos arquivos 

pessoais que, na maior parte das vezes, reúnem documentos de diferentes tipologias 

guardados por distintas motivações. Como exemplo pode-se citar diplomas, fotografias, 

mapas, bilhetes de viagens etc. Os sentidos por detrás dessas peças podem variar de acordo 

com o passar do tempo. Com os propósitos mutáveis, alguns documentos podem perder sua 

relevância e outros, antes considerados menos importantes, podem ganhar destaque. Os 

arquivos pessoais caracterizam-se por documentos de entidades ou pessoas físicas de direito 

privado ligados à vida, obra e trajetória de vida da personalidade em questão. Relacionam-se 

com a produção intelectual, científica ou artística de políticos, literatos, artistas, cientistas etc.  

Com relação à acumulação dos documentos nos arquivos pessoais, os mesmos não 

obedecem a uma lógica burocrática ou regras pré-estabelecidas, o que os difere dos arquivos 

de natureza pública. As razões que operam na seleção e guarda dos registros pessoais podem 

ser muito variadas e responder a motivações distintas. Além disso, reordenamento e descartes 

são comuns no universo dos arquivos pessoais. O processo de acumulação remete, portanto, à 

intencionalidade que define o que e como deve ser guardado  e o que pode ser eliminado. Isto 

não significa que os documentos que integram todos os arquivos pessoais sejam escolhidos 

caso a caso. 
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Devido a uma diversidade de formatos documentais nos arquivos, em especial nos 

arquivos pessoais de cientistas, torna-se necessário um olhar mais apurado sobre os mesmos. 

Bruno Delmas nos apresenta uma visão ampliada dos arquivos, em que considera como 

documentos de arquivo não só os documentos textuais, mas aqueles que, a princípio, podem 

causar estranheza ao arquivista por não corresponderem aos tipos tradicionais encontrados nos 

arquivos. De qualquer forma, também servem como elementos de prova de alguma atividade 

ou função. 

 Delmas cita como exemplo os arquivos científicos e as coleções entomológicas do 

Museu Nacional de História Natural da França “[...] em que cada inseto é identificado [...] 

para servir de prova científica da existência de tal ou qual variedade, no tempo e no espaço” 

(DELMAS, 2010, p. 73). 

 A partir deste exemplo, o autor enfatiza o universo amplo em que nascem e se 

estabelecem os arquivos. Por exemplo, selos, documentos têxteis, maquetes, documentos 

sonoros e audiovisuais podem ser caracterizados como objetos de arquivo. Segundo Delmas: 

 “Tais documentos não correspondem aos tipos tradicionais que se encontram nos 

arquivos, quase sempre associados ao gênero textual. Entretanto, cabem 

perfeitamente na definição científica e legal dos arquivos. Às vezes incomodam os 

arquivistas, por não terem o formato normalizado dos documentos administrativos, 

de suas caixas e estantes. Daí a tentação de decretar que não são realmente 

documentos de arquivo, de ignorá-los e até mesmo descartá-los”. (DELMAS, 2010, 

p. 71).  
 

O autor cita ainda outro tipo, o ”documento olfativo”, mostrando que até mesmo 

disputas jurídicas podem ter seu desfecho a partir de um frasco de perfume como prova de 

uma ação. Ele aponta uma disputa judicial de grandes firmas de perfumes, neste caso, a 

L’Oréal, que saiu vitoriosa de uma ação contra a Bellevue. O exemplo em questão mostra 

como grandes empresas trazem em seus arquivos os “documentos olfativos” devidamente 

“[...] conservados e utilizados, na longa duração [...]”, e que servirão “como prova, como 

memória, como fonte de conhecimento e de práticas” (DELMAS, 2010, p. 74). 

Luciana Heymann (2012), em seu artigo intitulado “Se arquivar: arquivos pessoais 

como escrita de si?”,  aborda a questão da construção de um arquivo pessoal como uma forma 

de escrita de si.  Questiona em que medida tal aproximação é adequada aos princípios que 

embasam a teoria arquivística, debatendo a distinção entre o gesto de arquivamento e a prática 

do colecionamento. 

Ela considera “escrita de si” os textos de caráter biográfico, tais como autobiografias, 

cartas, diários, memórias e testemunhos. O indivíduo, assumindo lugar de autor, tenta ordenar 

a própria vida e dotá-la de sentido, objetivando tanto o equacionamento de anseios individuais 



26 

como a construção de uma memória de acontecimentos e vivências pessoais, para si mesmo 

ou para os outros.   

A ideia de um “cultivo de si” ou “cuidado de si”, desenvolvida por Michel Foucault, 

constitui tanto a produção de textos autorreferenciais como a constituição de “memórias” 

pessoais por meio do colecionamento de objetos ou da guarda de papéis. Ao guardar 

documentos – cartas, diários, fotografias, cartões postais, registros do cotidiano, documentos 

profissionais, etc. – o indivíduo constrói uma memória para si mesmo e, nesse sentido, 

constrói sua própria identidade.  

No caso de um arquivo pessoal, onde o indivíduo guarda documentos para construir 

uma narrativa que dê conta de sua existência, este pode ser entendido como uma forma de 

escrita de si. Mas esta aproximação não deve ser generalizada, pois a existência de um 

arquivo pessoal não equivale, em todos os casos, a um exercício de construção do eu: a 

constituição de um arquivo pode ser muito mais aleatória e indeterminada do que a produção 

de um texto autobiográfico. 

Heymann cita ainda a arquivista australiana Sue McKemmish, que aborda a 

constituição de um arquivo pessoal como um tipo de testemunho, no qual alguns indivíduos se 

veriam compelidos a preservar a memória de experiências vividas ou constituir sua identidade 

pessoal por meio do arquivamento. McKemmish afirma que diários íntimos e cartas pessoais 

fornecem uma espécie de “prova de si” e propõe que diferentes gêneros documentais 

presentes em arquivos pessoais fornecem diferentes tipos de prova em relação a seus titulares. 

Priscila Fraiz também estabelece conexões entre os arquivos e a escrita de si. Fraiz 

aproximou o arquivo privado do ministro Gustavo Capanema do gênero autobiográfico ao 

demonstrar como, neste caso, o arquivo tomara lugar da autobiografia jamais escrita. 

Darcy Ribeiro manifestou a expectativa de se ver representado  por meio dos seus 

livros. O antropólogo não vislumbrava no arquivo “um valor em si”, ao contrário de sua 

biblioteca que, a seus olhos, tinha grande importância pela possibilidade de fornecer a chave 

para compreendê-lo como intelectual.  

Sua biblioteca deveria ser, necessariamente, abrangente e exaustiva.  Deveria 

corresponder ao ideal de multiplicidade que ele construíra para si. Já o arquivo, tinha função 

meramente instrumental, de repositório de versões, projetos e anotações ao qual ele recorria 

quando necessitava retomar um assunto ou um tema sobre o qual já se debruçara. 

Logo, sabe-se que os arquivos pessoais têm estreita relação com a construção e a 

consolidação de uma memória dita comum a certo grupo de indivíduos. Neste sentido, 

podemos citar algumas características relacionadas a esse processo, tais como partilhar 
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elementos comuns, enaltecer certos feitos e características do passado, resgatar e consolidar 

um sentimento de pertencimento.   

 

 

3.1 MEMÓRIA E BIOGRAFIA 

 

Desde o seu surgimento, o homem vem criando instrumentos, utensílios, armas, 

tecnologias e desenvolvendo mitos, crenças e comportamentos, gerando conhecimento e 

cultura. E nesse processo, há um grande fluxo de informações e troca de saberes e de fazeres 

que demanda, cada vez mais, o registro e a documentação sobre os processos de 

transformação e a preservação das referências e valores culturais dos diferentes grupos 

sociais.  

Em todo o processo de evolução da sociedade, a memória desempenhou um grande 

papel: de início a memória oral, depois a escrita e depois reforçada pela organização da 

conservação dos arquivos. (DELMAS, 2010).  

Nos séculos III e IV, a invasão do Império Romano causou o desaparecimento do 

sistema administrativo, que era seu sistema nervoso. Desta forma, ocorreu o desaparecimento 

da escrita, que era a influência; e os arquivos, que eram a sua memória. (DELMAS, 2010). 

Após séculos de lutas internas, o uso da escrita desenvolve-se novamente. 

Constituem-se no princípio, pequenos Estados onde a escrita reencontra seu papel e onde 

reaparece a conservação dos arquivos (Catalunha, no século X). A necessidade de arquivos 

(atas e títulos jurídicos, documentos de gestão) alcança a sociedade e se impõe aos 

particulares. (DELMAS, 2010). 

A partir da Revolução Francesa, o Estado tem a obrigação de preservar e ampliar o 

acesso para o povo. O arquivo deixa de ser um instrumento apenas do Estado. Os arquivos 

vêem sua utilidade aumentar. Desenvolve-se, além da gestão administrativa, a história erudita: 

das províncias, das vilas, das ordens religiosas, dos países. 

No século XIX, a massa documental não para de crescer devido ao aumento do 

tamanho do Estado, a população cresce em progressão geométrica, a necessidade de controle 

de doenças, o avanço da biomedicina. Alcançou-se um estágio de conhecimento do universo 

jamais visto. Porém, são poucas as pessoas que têm real conhecimento da finalidade do 

arquivo em si, no entanto este conhecimento é o suficiente para que saibam que  necessitam 

dele. 
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Curioso notar que, muitas vezes, os arquivos não são reconhecidos pela sociedade 

em geral como construtores da memória nacional e coletiva. Porém, eles são extremamente 

importantes para a construção, manutenção e conservação de características e fatos sociais 

que poderiam ser desconhecidos caso os arquivos não existissem. Daí a importância da 

arquivologia que, juntamente com a história, ajuda a construir bases e características que 

muitas vezes podem fundamentar a memória.  

Em sua análise da memória coletiva, Maurice Halbwachs  (apud Pollack, 1989) 

discute os fatores que influenciam nossa memória, tais como: patrimônio arquitetônico, 

monumentos, costumes e tradições, paisagens, folclore e música, entre outros. Tais fatores 

influenciam o sentimento de pertencimento da memória coletiva e nacional, esta caracterizada 

pelo mesmo autor como a forma mais completa de uma memória coletiva (HALBWACHS, 

apud POLLACK, 1989, p. 3)  

Ora, toda memória é idealizada. Vincular o passado a uma imagem que se forjou de 

si mesmo, de um processo ou fato histórico, é o princípio através do qual a construção da 

memória se utiliza a todo o tempo. Os arquivos podem servir tanto para corroborar essa 

imagem e interpretação ou, por vezes, para desconstruir memórias que não condizem com os 

reais fatos e vestígios do assunto em questão. De uma forma ou de outra, arquivologia e 

história caminham juntas na construção da memória coletiva, de modo a criar identidades que 

sejam condizentes com as pistas deixadas pelos fatos históricos e pelos documentos 

acumulados nos arquivos.  

 Tudo isso só é possível através da preservação de fragmentos materiais que revelam 

retratos de certas épocas. Os ‘lugares de memória’
7
 cumprem esse papel, ajudam-nos a 

conhecer e a entender o passado. São esses lugares que nos trazem à tona lembranças que a 

história se encarrega de registrar. 

Como exemplo de uma coleção de peso e recheada de detalhes, podemos citar a 

coleção de Plínio Doyle, advogado, escritor, amante dos livros e exímio organizador de 

bibliotecas, arquivos e documentos em geral. Isabel Lustosa, pesquisadora titular da Fundação 

Casa de Rui Barbosa, narra a trajetória deste “colecionador de papéis” (como era chamado 

pelos amigos), que foi um dos responsáveis pelo acervo do Arquivo Museu de Literatura 

Brasileira, da Fundação Casa de Rui Barbosa, com sua valiosa biblioteca e sua coleção de 

periódicos, com 1.788 títulos. 

A Casa de Rui Barbosa deve muito a Plínio. O prestígio do Arquivo Museu de 

Literatura Brasileira (AMLB) e da Biblioteca Plínio Doyle com sua imensa coleção 

                                                           
7
 A expressão ‘lugares de memória’ foi criada por Pierre Nora, que identificava os lugares de memória como os 

arquivos, as bibliotecas e os museus.   
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de periódicos raros e de literatura brasileira mostram como uma pequena paixão 

individual pode dar origem a um vasto patrimônio cultural. Patrimônio que tem 

valor inestimável para a memória de nossas letras, beneficiando não só a todos os 

brasileiros, mas também aos pesquisadores de outros países que se debruçam sobre a 

nossa cultura. (LUSTOSA, 2012, p.36). 

Daí a importância e o real significado do ‘‘ritual’’ de colecionar: construir, 

desconstruir, preservar e apresentar a realidade a partir de um olhar específico e ímpar. Tal 

narrativa faz parte das biografias. Elas mostram a trajetória de vida, a personalidade e a obra 

do autor. Logo, sabe-se do fascínio que um arquivo causa ao seu pesquisador. E esses 

arquivos, utilizados como fonte para se contar a história de um personagem ou de uma época, 

são um dos recursos utilizados pelos biógrafos, assim como a história oral. São as 

apropriações do passado, os usos que a sociedade faz das histórias passadas.  

 

 

3.2 O FUNDO CELSO ARCOVERDE DE FREITAS 

 

O acervo em questão, que é objeto do nosso estudo, é composto por 7,28 metros 

lineares de documentos textuais, 35 documentos iconográficos (quatro desenhos, dois cartões-

postais e 29 fotografias), 27 documentos cartográficos; uma coleção bibliográfica composta 

por 25 títulos; e ainda uma coleção de artefatos tridimensionais - medalhas, broches, lâminas 

e recipientes contendo mosquitos afixados em alfinetes entomológicos -, frutos dos estudos e 

pesquisas desenvolvidas durante toda a trajetória profissional do seu produtor. 
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SSS 

Serviço Nacional da Peste. 

Fonte: Fundo COC 

 

3.2.1 Celso Arcoverde de Freitas: uma trajetória de pioneirismo na saúde pública  

 

Celso Arcoverde de Freitas nasceu a 3 de outubro de 1913, em Engenho Souza, Água 

Preta, na região da Zona da Mata de Pernambuco. Filho de negociadores de café, Celso 

mudou-se para Recife aos três anos de idade após o falecimento de sua mãe, sendo criado a 

partir daí por uma tia. Vindo de uma família grande, de seis irmãos, dos quais era o caçula, 

relata em seus depoimentos que a ideia de ser médico surgiu à medida que ele observava os 

médicos que iam em sua residência. Ainda quando criança contraiu esquistossomose, porém 

só veio a descobrir anos mais tarde, iniciando então o tratamento contra a doença. 

Formou-se na Faculdade de Medicina de Recife, em 1934, e dedicou boa parte de sua 

carreira para expandir os serviços públicos de saúde no interior do país. Inicialmente, Celso 

desenvolveu sua formação prática na área de clínica médica no Hospital Pedro II, em Recife, 

e no ano de 1943 fez o Curso de Especialização em Peste do Departamento Nacional de 
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Saúde (DNS). Já em 1946, fez o Curso Básico de Saúde Pública do Instituto Oswaldo Cruz 

(IOC). Exerceu várias funções técnico-administrativas, inicialmente no Serviço Nacional de 

Peste (SNP.) do Ministério da Saúde, chefiando diversas viagens pelo Nordeste do Brasil em 

condições precárias para combater a peste bubônica. 

De 1941 a 1956 chefiou setores e circunscrições do Serviço Nacional de Peste (SNP) 

em estados do Nordeste. Foi coordenador da campanha contra o tracoma (doença inflamatória 

dos olhos, causada pela bactéria Chlamydia Trachomatis), quando foi Diretor-Geral do 

Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu). Exerceu também atividades docentes, 

tendo lecionado tópicos sobre endemias rurais na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), 

na Fiocruz.  

Em suas entrevistas, Celso Arcoverde relata que muitos médicos foram precursores 

ao participaram de programas e atividades que expandiam a atuação do Estado na saúde 

pública, criando e consolidando um aparato institucional antes inexistente. Ele afirma que, 

graças ao conhecimento e empenho desses médicos sanitaristas, aliado à criação de 

instituições voltadas especificamente para a saúde durante o governo Vargas (1930-1945), as 

endemias rurais estavam sendo enfrentadas pela primeira vez. As expedições e viagens pelo 

interior garantiam a presença do poder público em lugares remotos do Brasil. 

Nas entrevistas concedidas por Celso Arcoverde, percebe-se o cuidado e a preocupação 

dos sanitaristas com práticas que aprimorassem a saúde pública. Ou seja, eles também foram 

pioneiros na utilização da bioestatística, índices sanitários e coeficientes de mortalidade para 

identificar as áreas mais vulneráveis a certas doenças e aumentar a eficácia das medidas e dos 

programas do governo.  

Contudo, a originalidade das ideias e da atuação de médicos nessa  área não se 

restringem ao combate às doenças como a peste, a febre amarela e o tracoma, revelando novas 

práticas na forma de atuação. Em outro relato de Celso Arcoverde, percebe-se que durante uma 

das campanhas contra o tracoma, instituiu-se um modelo de tratamento dinâmico, em que o 

médico ia até o paciente. Desta forma, não se esperava que o doente procurasse o posto fixo para 

iniciar o tratamento da doença. Outra novidade incorporada naquela época foi a inclusão de 

viagens ao interior do Brasil como atividades rotineiras de monitoramento e combate às 

enfermidades. 

Essas novas práticas alcançaram bons resultados no controle de determinadas 

doenças, obtendo repercussão no plano internacional. Celso Arcoverde atuou como consultor 

da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) no programa de controle da peste bubônica 

em países da América Latina, de 1963 a 1968. Também passou a integrar o quadro de 
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especialistas da peste na Organização Mundial da Saúde (OMS), de 1967 a 1977, e realizou 

diversas viagens de estudos ao exterior, sempre com o foco em endemias. 

O produtor do fundo objeto dessa pesquisa foi um dos mais destacados sanitaristas 

brasileiros, com 43 anos de serviços prestados à saúde. Participou ativamente de vários 

seminários, congressos e outras reuniões no Brasil e no exterior, e publicou 38 trabalhos. Seu 

esforço e dedicação ao estudo e ao controle das doenças chamadas endêmicas, muito 

presentes no Brasil daquela época, tais como a peste bubônica, o tracoma, a doença de Chagas 

e a esquistossomose lhe renderam a condecoração com a Ordem do Mérito Médico, por ato do 

presidente da República, em 1964.  

Carinhosamente apelidado pelo prof. Fernando Dias de Ávila-Pires, pesquisador 

titular aposentado da Fiocruz, como o mais importante “cabra da peste”, Celso Arcoverde 

relata em suas obras todos os percalços pelos quais passavam, ele e seus conterrâneos, na 

busca obstinada pela melhoria da saúde pública nos sertões deste país.  

Em sua obra “História da peste e de outras endemias” o autor Celso Arcoverde 

recebe o reconhecimento de um dos seus pares: 

O que o Dr. Arcoverde conta neste precioso volume, foi o que viu, sentiu e anotou 

minuciosamente em papéis hoje amarelecidos pelo tempo. Ele os conservou 

religiosamente com carinho e amor, porque aquilo representava para ele a sua 

própria vida. Vida que é exemplo de dedicação ao trabalho, de fé e de patriotismo. 

Celso acreditou no que estava fazendo, não obstante todas as dificuldades que 

enfrentou. (BARBOSA, 1988, p. 7) 
 

Aposentou-se em outubro de 1981, porém continuou contribuindo ativamente no Serviço 

de Toxoplasmose da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Juntamente com outros 

médicos sanitaristas de sua época, Celso Arcoverde foi um pioneiro no que se refere aos serviços 

prestados à saúde pública no Brasil, com imensa contribuição no combate de endemias e melhoria 

das condições de saúde em lugares remotos no país. 

Foi casado com Flora de Araújo Jorge Arcoverde de Freitas, com quem teve quatro 

filhos. Morreu em 31 de agosto de 2005, no Rio de Janeiro. 

 

3.3 TRATAMENTO DOCUMENTAL E METODOLOGIA 

 

As instituições que custodiam acervos de cientistas e ciências coletam, tratam, 

armazenam e propiciam o acesso a este tipo de informação, tendo muitas vezes que lidar com 

uma variedade de documentos: textuais, bibliográficos, iconográficos, cartográficos e 

artefatos tridimensionais, os chamados “instrumentos científicos”. Assim, buscam 
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disponibilizar seus acervos de forma a torná-los objeto de estudo e pesquisa e, para isso, 

profissionais de diversas áreas são envolvidos.  

A fim de minimizar a problemática que envolve o tratamento documental dos 

arquivos com documentação de diversos formatos, faz-se necessária a troca de informações 

entre os arquivistas, bibliotecários e museólogos, gerando novos conhecimentos e facilitando 

a troca de experiências entre esses profissionais. Apesar do princípio da proveniência definir a 

junção do conjunto documental, este, muitas vezes, está disponibilizado em bases de dados 

distintas, sem qualquer menção ao conjunto documental a que pertence.  Tal fato resulta na 

fragmentação das atividades de documentação e informação e prejudica a organicidade do 

fundo. 

Em função dessa abordagem, instituições de ciência e tecnologia que lidam com a 

gestão de documentos e a preservação de acervos permanentes, precisam se esforçar para 

desenvolver uma política que integre os seus sistemas de informação. A guarda física 

diferenciada não compromete a organicidade de um fundo; a questão é mais complexa e não 

advém do fato de os acervos estarem em diferentes áreas de guarda. Ela envolve as 

abordagens arquivística, bibliográfica e museográfica aos documentos, seus diferentes 

instrumentais teórico-conceituais e técnicos. 

Lúcia Maria Velloso Oliveira (2012), em sua obra “Descrição e pesquisa: reflexões 

em torno dos arquivos pessoais”  traz à tona a discussão sobre tendências de normalização no 

que tange à descrição arquivística nos arquivos pessoais. Segundo a autora, a descrição de 

arquivos possui traços científicos e a produção arquivística é pautada em aparatos normativos, 

legais e de controle. Entretanto, no caso dos arquivos pessoais, esse cenário é mais nebuloso, 

pois a compreensão do contexto dos arquivos é mais subjetiva e complexa. A problemática da 

padronização torna-se mais controversa nos arquivos pessoais, escolhidos como campo 

empírico do interessante estudo feito pela autora. 

Maria Celina Soares de Mello e Silva (2011, p. 12) faz uma reflexão sobre os acervos 

em instituições de ciência e tecnologia no Brasil, apontando a necessidade de uma formação 

ampla por parte dos profissionais que lidam com tal documentação. A autora aborda a 

formação dos acervos arquivísticos, bibliográficos e museológicos dentro das instituições de 

ensino e pesquisa científica e conclui que, devido à variedade dos acervos, a conservação e 

preservação dos mesmos torna-se um desafio. 

Conforme aponta Renata Borges em artigo sobre objetos tridimensionais em 

arquivos científicos, a “atividade de documentar a ciência e a tecnologia é diferente do 

gerenciamento e da preservação de acervos arquivísticos”, o que faz com que seja 
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imprescindível que a instituição adote uma “política arquivística que contemple a 

preservação, a gestão de documentos, a aquisição e o descarte” (BORGES, 2008, p. 28). 

Em instituições de guarda de acervos científicos é comum encontrar fundos ou 

coleções que são compostos de uma variedade de formatos de documentos, os quais são 

resultantes das atividades de pesquisa e estudos de seus produtores. A dificuldade em 

identificar uma definição isolada para objeto tridimensional aponta que 

“os objetos de uma coleção de arquivo, biblioteca ou museu diferem dos objetos 

acumulados sem nenhum critério porque são peças selecionadas, organizadas e 

descritas [...]” (CRIPA, 2005 apud BORGES, 2008, p. 26). 

 

 

Nesse sentido, o intuito do presente trabalho é tentar percorrer o universo das 3 áreas 

apontando a necessidade de diálogo entre elas, de forma a facilitar a consulta aos usuários. Eis 

o objetivo final e comum à biblioteconomia, arquivologia e museologia: disponibilizar a 

informação para que esta se transforme em conhecimento. 

No plano metodológico, a pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso do Fundo 

Celso Arcoverde de Freitas, que se encontra custodiado no Departamento de Arquivo e 

Documentação  (DAD) da Casa de Oswaldo Cruz (COC).  

Inicialmente, foi feita uma pesquisa na base Arch da Casa de Oswaldo Cruz na qual 

foram levantadas as primeiras informações acerca do Fundo Celso Arcoverde de Freitas. Logo 

após, foi realizada uma leitura atenta do inventário em busca dos elementos que embasaram o  

projeto decorrente e para ter conhecimento do tratamento que foi dado a esta documentação. 

Para complementar essas informações, realizou-se pesquisa minuciosa no DAD/COC 

com o coordenador do arquivo, em busca de informações mais precisas quanto ao caminho 

percorrido pelo acervo até chegar ao DAD.  

Em paralelo a esta pesquisa, foi feito um levantamento bibliográfico para a seleção 

de fontes que pudessem auxiliar no desenvolvimento da pesquisa e definição dos conceitos 

norteadores do tema em questão. Posteriormente, foram processados e analisados os dados 

obtidos a partir das pesquisas junto ao acervo, a fim de avaliar os procedimentos para 

tratamento e acesso à documentação do Fundo Celso Arcoverde de Freitas.  

A necessidade de uma reflexão sobre o compartilhamento de conhecimento entre as 

áreas da arquivologia, biblioteconomia e museologia,  abordada neste trabalho, se deu no 

momento em que empreendi uma pesquisa no curso de Especialização em Preservação e 

Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências e da Saúde, da COC, na Fiocruz. A partir da 

escolha do acervo documental que seria estudado, surgiram várias questões que relato a 

seguir.  
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Dentre os inúmeros fundos que se encontram sob a curadoria da COC, escolhi como 

tema da minha pesquisa o Fundo Celso Arcoverde de Freitas. Usei como critério para a 

escolha desse fundo o fato de ser um acervo desconhecido ou pouco consultado pelos 

pesquisadores. A documentação ainda não tinha sido totalmente tratada e disponibilizada na 

base Arch, que é a base do DAD/COC. Tratava-se de uma documentação que estava, em sua 

maior parte, em caixas acondicionadas sem o devido tratamento, fato este que me 

proporcionaria um olhar diferenciado. 

Quando iniciei a pesquisa, junto ao DAD, constatei que o fundo era composto por 

documentos arquivísticos, bibliográficos e museológicos. Porém, somente os documentos 

arquivísticos estavam descritos na base Arch. A consulta na referida base não me fornecia as 

informações referentes ao acervo bibliográfico, tampouco aos objetos tridimensionais, que são 

aqueles considerados documentos museológicos. 

Meu conhecimento a respeito de toda a documentação constante do Fundo Celso 

Arcoverde de Freitas se deu quando tive posse das listas onde constavam também os 

documentos bibliográficos e os objetos tridimensionais. Em nenhum momento em minha 

pesquisa na base de dados foi possível obter qualquer referência ao restante da documentação. 

A partir daí, surgiu o meu questionamento com relação a todos os fundos onde 

podemos encontrar documentos em diversos formatos. Como esta documentação é tratada e 

disponibilizada para os pesquisadores? Existe uma maneira de disponibilizar todos os 

documentos em uma mesma base de dados, respeitando seus formatos diferenciados e, 

consequentemente, seu tratamento técnico? 

Em conversas com os pesquisadores da COC, obtive a informação de que o Fundo 

Celso Arcoverde de Freitas seria desmembrado para tratamento técnico em suas referidas 

áreas de guarda, de acordo com as especificidades de cada área. E, a partir do tratamento 

técnico, a documentação seria disponibilizada na respectiva base de dados que abrigava 

aquele formato documental.  

A COC conta com uma estrutura departamentalizada, sendo que cada departamento 

possui a sua base de dados. Sendo assim, os diferentes formatos dos documentos são 

disponibilizados em suas bases específicas de tal forma que documentos arquivísticos seriam 

indexados na base Arch, os documentos bibliográficos estariam no sistema da biblioteca da 

COC e os objetos tridimensionais seriam tratados e disponibilizados na base de dados do 

Museu da Vida.  

Iniciei então a minha pesquisa no sentido de propor uma interação entre essas bases 

de dados, onde os diferentes formatos documentais pudessem ser disponibilizados de maneira 
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integrada, com links ou remissivas que levassem o pesquisador ao conhecimento total dos 

documentos que integram aquele fundo. 

Por fim, o trabalho busca incentivar uma aproximação e um diálogo entre as áreas, a 

fim de que se possa criar, em conjunto, uma ferramenta que promova, no plano informacional, 

a pretendida integração  dos acervos arquivístico, bibliográfico e museológico de uma mesma 

procedência. 

 

 

4. UM SISTEMA INTEGRADO PROMOVENDO O DIÁLOGO E A COOPERAÇÃO 

ENTRE AS ÁREAS 

 

Ao longo do século XX os estudos sobre arquivologia, biblioteconomia e museologia 

passaram a ter maior convergência, diminuindo as distâncias existentes entre estas diferentes 

áreas do saber.  

Frente aos desafios  da modernidade, faz-se necessário o diálogo entre as três áreas a 

fim de que as indagações e questionamentos nos campos teórico e prático possam contribuir 

para o aprimoramento a cada uma em particular. A troca de saberes e fazeres proporciona 

melhorias no tratamento, na disseminação e no acesso à informação.  

Carlos Alberto Ávila Araújo defende uma aproximação da arquivologia, 

biblioteconomia, museologia e ciência da informação para vencer os desafios colocados pela 

preservação e o acesso, convocando o trabalho em parceria, inclusive com profissionais de 

outras áreas, como da tecnologia da informação.   

[...] os desafios colocados pela preservação e pelo acesso, nos tempos atuais, 

transcendem as fronteiras da atuação isolada de arquivistas, bibliotecários e 

museólogos [...]. (ARAÚJO, 2014, p.1) 

 

Segundo o autor, essa tendência não se restringe ao caso brasileiro, mas é um 

fenômeno global. Exemplo disso foi o acordo firmado entre o Ministério da Cultura do Brasil 

e a União Européia para a realização de missões técnicas em instituições que possuem acervos 

digitais de arquivos, bibliotecas e museus. 

Na Europa, há o caso da Europeana, sistema digital que se constitui como biblioteca, 

arquivo e museu, difundindo acervos da cultura europeia. 

No Brasil, no final de 2011, firmou-se o acordo de cooperação entre o Arquivo 

Nacional, a Fundação Biblioteca Nacional e o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). Tal 

fato revela a importância de ter grupos interdisciplinares para os temas de interesse das áreas, 

criando análises mais complexas e abrangentes sobre diversos temas. 
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No Canadá também ocorreu um fato que vale ser mencionado: a fusão do National 

Archives of Canada e da National Library of Canada em uma única instituição: Library and 

Archives Canada. Tal fusão teve como objetivo aprimorar o tratamento, a preservação e a 

disseminação do patrimônio documentário do país, através do intercâmbio entre os saberes 

arquivísticos, biblioteconômicos e informacionais. (Araújo, 2014) 

Ainda no Brasil, em 2012, foi criada a Associação Brasileira de Profissionais da 

Informação (ABRAINFO) com o propósito de unir os profissionais de diversas áreas da 

informação como bibliotecários, arquivistas, museológos, mas também nas áreas da 

tecnologia e educação.  

Todas as inciativas anteriormente citadas são exemplos reais de ampliação no 

paradigma e abordagem dessas áreas que alguns estudiosos consideram como inseridas dentro 

do escopo da ciência da informação.  

Essas novas articulações permitem maior eficácia para satisfazer demandas acerca de 

questionamentos interdisciplinares, além da contribuição para o conhecimento, disseminação 

e preservação do patrimônio simbólico do país.  

Tentativas de hierarquizar áreas ou temáticas não levam a uma ciência construtiva e 

participativa. O diálogo e a interação permitem novas abordagens sobre assuntos de interesse 

comum, criando novas perspectivas de análise e novas interpretações mais integradas.  

Entender a ciência, dentro de um parâmetro conservador, como tendo, 

imprescindivelmente, um objeto consensual,  metodologias próprias e base teórica 

específica, implica isolamento das áreas.  (ARAÚJO, 2014, p. 8) 

 

A partir dessa perspectiva, pontes de conhecimento começaram a ser construídas, 

gerando maior convergência de  olhares sobre temas que anteriormente seriam tratados com 

um viés segregador.  

Araújo (2014) aponta o surgimento de instituições como arquivos, museus e 

bibliotecas como criação de uma necessidade de preservação e guarda de acervos 

documentais com os mais diversos fins: religiosos, políticos, econômicos, artísticos, jurídicos, 

entre outros. A partir da existência dessas instituições, iniciou-se uma série de procedimentos 

e métodos para lidar com esses acervos. Procedimentos esses, de caráter eminentemente 

prático. 

Porém, foi somente no Renascimento, a partir do século XV, que surgiram os 

conhecimentos iniciais teóricos próprios das três áreas, com a publicação dos primeiros 

tratados relativos a estas instituições. Segundo Araújo, 

Nesta época, renasce o interesse pela produção humana, pelas obras artísticas, 
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filosóficas e científicas, tanto as da Antiguidade greco-romana como aquelas que se 

desenvolviam no próprio momento. Salientou-se assim o interesse pelo culto das 

obras, pela sua guarda, sua preservação. (ARAÚJO, 2014, p. 11) 

 

Surgiram então inúmeros manuais e tratados contendo regras e procedimentos para a 

guarda, preservação e conservação dos materiais, além de estratégias de descrição formal de 

objetos e documentos, aspectos relacionados à legitimidade, procedência e características. 

Todavia, naquela época, tais procedimentos ficaram limitados apenas aos 

conhecimentos artísticos, literários, filosóficos ou históricos sobre os acervos, não se 

constituindo, ainda, em conhecimentos arquivísticos, biblioteconômicos ou museológicos 

plenamente consistentes. 

A partir da Revolução Francesa, que ocasionou a mudança do Antigo Regime para a 

Modernidade, deu-se uma grande transformação na política, na economia e no direito, 

acarretando uma mudança na vida da comunidade e nas instituições existentes.  

Surgiram os conceitos modernos de arquivo nacional, biblioteca nacional e museu 

nacional, que têm no caráter público (no sentido de “nacional”, relativo ao coletivo 

dos nascentes Estados modernos) sua marca distintiva. (ARAÚJO, 2014, p. 12) 

 

 

Surgem, então, os primeiros cursos profissionalizantes, voltados para a administração 

das rotinas destas instituições que custodiam as grandes coleções que se formaram a partir daí 

e também para os conhecimentos gerais em humanidades. 

A primeira definição institucional de museu surgiu no século XX com a criação do 

Comitê Internacional de Museus (ICOM). Hoje, o universo museológico brasileiro conta com 

mais de cem milhões de bens culturais preservados nas instituições do país que, conforme 

Decreto 8.124, são definidas como:  

Instituição sem fins lucrativos, de natureza cultural, que conserva, investiga, 

comunica, interpreta e expõe, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, 

contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, 

técnico ou de outra natureza cultural, abertos ao público, a serviço da sociedade e de 

seu desenvolvimento (BRASIL. Decreto No. 8.124, 2013) 

 

Para garantir eficiência e eficácia na recuperação e disseminação da informação é 

necessário que se tenha qualidade no tratamento dessa informação. Diferentemente do que 

ocorre no processamento bibliográfico, cujos dados principais de um documento são extraídos 

do mesmo, num objeto exposto em um museu os dados são, na maioria das vezes, externos e 

sujeitos à interpretação do indivíduo.  

É importante destacar que, muitas vezes, o arquivo e a biblioteca encontram-se 

dentro do museu ou vice-versa, daí a importância de aproximarmos os diferentes 

profissionais e de relacionarmos informação bibliográfica ou arquivística e 

informação sobre obra de arte ou objetos de uma coleção museológica. (ALMEIDA, 

2007, p.264). 
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O ato de colecionar, conforme aponta Guimarães (2012), é tão antigo quanto o 

próprio homem: constitui esforço para ordenar a realidade dispersa. Nessa tentativa de 

organizar e juntar as partes de um todo que tenha algum significado, se resume a atividade de 

colecionar. Trata-se de uma atividade inerente à natureza humana - juntar peças, fragmentos, 

tesouros ao longo do tempo nos possibilita conhecer outras realidades e permite a criação de 

um imaginário popular. 

Nesse contexto, bibliófilos e colecionadores têm por objetivo reunir a mais completa 

coleção possível de obras referentes a determinada ciência, a um determinado assunto, ou a 

um certo autor ou referente a eles mesmos. No caso dos bibliófilos o amor aos livros os leva a 

criarem verdadeiras bibliotecas gerais ou especializadas, tendo sempre um objetivo cultural. 

Como um amante dos livros, é levado, naturalmente, a estudá-los, conhecer a sua história, 

datas das edições, locais de impressão, editores, valores das obras, etc.  

Já o colecionismo é entendido como sendo uma necessidade de colecionar que 

acompanha o homem desde os tempos remotos da civilização. Os homens primitivos 

colecionavam objetos utilitários que carregavam consigo durante os seus deslocamentos. Com 

o passar do tempo esta prática foi se estendendo aos objetos religiosos e a outros com 

diferentes significados e revestidos de algum simbolismo. (Guimarães, 2012) 

De acordo com Pomian, na Enciclopédia Einaudi (1984), o colecionismo na 

Antiguidade foi considerado um problema sócio-cultural, pois centralizava em mãos de 

poucos os conhecimentos produzidos pela humanidade. Na Idade Média, as coleções 

acumulavam-se nas igrejas e nos tesouros dos príncipes e eram compostas de relíquias, 

objetos sagrados e obras de arte.  

Dois grupos, o clero e os detentores do poder, monopolizavam os semióforos, 

controlavam o acesso da população a estes, e serviam-se deles para afirmar a sua 

posição dominante (POMIAN, 1984, p. 78). 

 

 

Já na segunda metade do século XIV, surgem novos grupos sociais, a partir do 

conhecimento que tinham sobre certos assuntos e capacidades: os antiquários, os artistas, os 

cientistas. Assim, novas coleções entram em circulação e acumulam-se como coleções de 

manuscritos e outros diversos vestígios da Antiguidade, curiosidades exóticas e naturais, 

obras de arte e instrumentos científicos. Daí surgem os novos locais em que se formam 

coleções, que são as bibliotecas e os gabinetes dos produtores da arte e do saber. (Pomian, 

1984). 

Os desafios das questões informacionais na contemporaneidade podem ser 
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associados aos diversos usos, conceitos e definições que se apresentam sob o termo 

“informação”. Souza (2009) aponta que a informação no museu é considerada insumo 

cultural, manifestando-se a partir de uma série de aspectos e nuances que caracterizam o 

pensar e as práticas museológicas com vistas à construção de conhecimento.  

Dessa forma, algumas abordagens lidam com a informação produzida e divulgada 

através dos museus como questões de processamento e documentação e outras preferem 

enfatizar a linguagem expositiva como ferramenta comunicacional. Diferentes abordagens, 

contudo, não significa que sejam contraditórias. (SOUZA, 2009, p. 12) 

É neste cenário que podemos sugerir uma aproximação entre as áreas da 

arquivologia, biblioteconomia e museologia. Uma aproximação em favor do diálogo, em 

favor da valorização dos procedimentos técnicos, em favor da disseminação do conhecimento.   

Para um melhor entendimento de como o fundo Celso Arcoverde de Freitas está 

descrito na base Arch, encaminhamos, no Anexo A, a planilha de fundo disponibilizada na 

base. A partir dessas informações, podemos conhecer a produção intelectual do titular,  sua 

trajetória institucional, relações pessoais e profissionais. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A busca realizada com a palavra-chave “celso arcoverde”, resultou em 278 

resultados.  Pudemos visualizar uma grande produção intelectual e pessoal que resultou no 

Arquivo Celso Arcoverde. Tal documentação, devidamente tratada e disponibilizada pela 

equipe do Departamento de Arquivo Histórico da Casa  de Oswaldo Cruz, contribui para as 

pesquisas na área de ciência e saúde pública.   

De acordo com o levantamento efetuado durante a pesquisa feita na Base  Arch com 

o intuito de analisar o Inventário Analítico de Celso Arcoverde de Freitas,  verificou-se a 

existência de um método bastante detalhado na estrutura do arranjo e na própria base de dados 

que oferece diversos métodos de pesquisa e ensina como utilizar as ferramentas. O arranjo 

documental se apresenta de forma explícita, de modo a facilitar a busca, a localização e a 

análise dos pesquisadores, usuários reais deste arquivo.   

A base de dados Arch apresenta um catálogo de assuntos em ordem alfabética, um 

catálogo de objetos digitais, um catálogo de locais em ordem alfabética, um breve histórico 

sobre a instituição Fundação Oswaldo Cruz e a Casa de Oswaldo Cruz, um catálogo de 

autoridade e um catálogo também em ordem alfabética com o título do fundo e seu produtor 

em seguida.  

Constatou-se que o Inventário de Celso Arcoverde de Freitas foi desenvolvido a 

partir da abordagem funcional. O arranjo reflete a abordagem analítico-funcional, as relações 

entre os documentos, os processos e o âmbito de atuação do produtor do fundo. Tal 

instrumento de pesquisa foi desenvolvido a partir da importância desses documentos para a 

história da ciência e da saúde no Brasil, já que seu produtor foi um médico renomado que em 

muito contribuiu com estudos e pesquisas no nosso país. 

O presente estudo parte do pressuposto de que é possível, dentro de uma visão 

ampliada de arquivo, que abarque documentos variados, os documentos arquivísticos, 

bibliográficos e museológicos possam ter uma descrição, classificação e indexação integrada 

na base de dados. Ainda que precisem ter a sua área de guarda específica, devem manter uma 

relação orgânica com os demais documentos.  

Nesse sentido, o interesse pela documentação do Fundo Celso Arcoverde de Freitas 

chama a atenção por ser composta de documentos arquivísticos, bibliográficos e 

museológicos, constituindo um acervo de grande importância para as pesquisas históricas e 
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científicas brasileiras, e deve, portanto, ser devidamente tratado e disponibilizado aos seus 

usuários de forma integrada pelos diferentes setores da instituição. 

Aproximar os acervos documentais e bibliográficos dos artefatos museológicos de 

forma integrada em seus respectivos bancos de dados, reunindo informações sobre os fundos 

e seus produtores, é uma política muito promissora para a divulgação e disseminação da 

informação. 

Para o usuário, isso implica em um ganho considerável de tempo na busca pela 

informação, já que os documentos de seu interesse estão descritos e indexados pelo conjunto 

documental nas bases de dados, mesmo que armazenados separadamente, como o são. Para 

isso, é necessário um sistema de tratamento e recuperação da informação multifuncional 

capaz de dar conta dessa riqueza documental dos arquivos e coleções custodiadas pelas 

instituições de ciência e tecnologia. 

Os objetivos do presente estudo foram plenamente atingidos, já que constatamos que 

as três áreas possuem muito em comum, apesar de suas especificidades. Este tema é abordado 

também em diversos trabalhos que defendem a cooperação entre as áreas, a partir de teorias, 

conceitos e metodologias de cada uma delas. A aproximação e o diálogo entre a arquivologia, 

biblioteconomia e museologia promovem e contribuem para a melhoria e eficácia dos 

serviços, para o incremento das áreas e a satisfação do usuário. 

No lugar de muros que separam o conhecimento, construir pontes. No lugar de 

abordagens isoladas, optar por um olhar comum. No lugar de divergências, priorizar 

convergências para uma ciência da informação mais robusta, complexa e integrada.  
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ANEXO A – PLANILHA DO FUNDO CELSO ARCOVERDE 
 

 

Planilha de Fundo: Fundo CE – Celso Arcoverde 
8
 

  

Área de Identificação: 

. Código de Referência: BR RJCOC CE 

. Título: Celso Arcoverde 

. Data(s): 1922-2005  (Produção) 

. Nível de descrição: Fundo 

. Dimensão e suporte: 

   Documentos textuais: 7 m 

   Documentos iconográficos: 35 itens (4 desenhos, 2 cartões-postais e 29 fotografias) 

   Documentos cartográficos: 27 itens (mapas) 

   Documento audiovisual: 1 item (filme / 1 título) 

   Documento sonoro: 1 item (fita cassete)  

 

Área de Contextualização: 

. Nome do Produtor: Celso Arcoverde de Freitas (1913-2005) 

. Biografia: http://arch.coc.fiocruz.br/index.php/celso-arcoverde 

. Entidade custodiadora:  Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz 

. História arquivística: Os documentos estavam na antiga residência do titular, sob a 

responsabilidade de seus familiares. 

. Procedência: Doação de Zaira Arcoverde Leal de Barros, filha do titular, em 2009. 

 

Área de Conteúdo e Estrutura: 

. Âmbito e Conteúdo: Reúne cartas, ofícios, telegramas, bilhetes, discursos, conferências, 

recortes de jornais, artigos científicos, informativos, relatórios de atividades, diários, 

publicações, comunicações em eventos, mapas e fotografias, entre outros documentos 

referentes à vida pessoal e à trajetória profissional do titular como médico, pesquisador e 

gestor na área de saúde pública, com ênfase na atuação em campanhas de combate e controle 

da peste e do tracoma.  

                                                           
8
 Endereço eletrônico: http://arch.coc.fiocruz.br/index.php/celso-arcoverde 

 

http://arch.coc.fiocruz.br/index.php/celso-arcoverde
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. Sistema de arranjo: 

    Grupo Vida Social 

    Grupo Formação e Administração da Carreira 

    Grupo Docência e Pesquisa 

    Grupo Gestão Interinstitucional 

    Grupo Relações Interinstitucionais e Intergrupos 

    

Área de Condições de Acesso e Uso 

. Condições de acesso: Sem restrição 

. Condições de reprodução: Sem restrição 

. Idioma do material: . espanhol 

                                  . francês 

                                  . inglês 

                                  . português 

                                  . russo 

 

Área de Fontes Relacionadas 

. Unidades de descrição relacionadas: Fundo Casa de Oswaldo Cruz, seção Departamento de 

Pesquisa em  História das Ciências e da Saúde, série projetos de Pesquisa, projeto Memória da 

Saúde  Pública no Brasil, depoimentos orais. 

. Fundo Alfredo Bica 

. Fundo Sólon de Camargo 

 

Pontos de Acesso 

. Ponto de acesso – nome: Celso Arcoverde de Freitas (Creator) 

 

Área de Controle da descrição 

. Status: Final 

. Nível de detalhamento: Integral 

. Nota do arquivista: Organização dos documentos iconográficos: Renata Silva Borges 

(Arquivista); Leandro Augusto (estagiário). 

 

Segundo nível de detalhamento 
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Grupo DP -  Docência e Pesquisa  

. Subgrupo DR: Divulgação de Resultado 

. Subgrupo IC: Intercâmbio Científico 

. Subgrupo LP : Leitura de Interesse Profissional 

. Subgrupo PP: Programação da Pesquisa 

. Subgrupo RA: Realização de Aulas 

 

Área de Identificação: 

. Código de referência: BR RJCOC CE-DP 

. Título: Docência e Pesquisa 

. Data: 1922-2005 (Produção) 

. Nível de descrição: Grupo 

. Dimensão e suporte: 

   Documentos textuais: 37.557 páginas 

   Documentos iconográficos: 10 itens (4 desenhos e 6 fotografias) 

   Documentos cartográficos: 2 itens (mapas) 

 

Área de Contextualização: 

. Nome do Produtor: Celso Arcoverde de Freitas (1913-2005) 

. Entidade custodiadora:  Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz 

 

Área de Conteúdo e Estrutura: 

. Sistema de arranjo: 

    Subgrupo Realização de Aulas 

    Subgrupo Programação da Pesquisa 

    Subgrupo Leitura de Interesse Profissional 

    Subgrupo Divulgação de Resultados 

    Subgrupo Intercâmbio Científico 

 

Área de Condições e Acesso e Uso: 

. Idioma do Material: 

    Espanhol 

    Francês 

    Inglês 
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    Português 

Terceiro nível de detalhamento 

 

Subgrupo DR – Divulgação de Resultado 

    Dossiê 01 -  Artigos Científicos 

    Dossiê 02 -  Revistas 

    Dossiê 03 -  Recortes de Jornais 

    Dossiê 04 -  Conferências 

    Dossiê 05 -  Comunicações em eventos 

    Dossiê 06 -  Notíciários 

    Dossiê 07 -  Jornais 

    Dossiê 08 -  Programas de eventos 

    Dossiê 09 -  Informativos 

    Dossiê 10 -  Certificados  

    Dossiê 11 -  Anais 

    Dossiê 12 -  Estudos de Casos 

    Dossiê 13 -  Diplomas  

    Dossiê 14 -  Publicações 

    Dossiê 15 -  Notas para Imprensa 

    Dossiê 16 -  Ensaios 

    Dossiê 17 -  Listas de Eventos 

 

Área de Identificação 

. Código de Referência: BR RJCOC CE-DP-DR 

. Título: Divulgação de Resultado 

.  09/1935 – 01/2005 (Produção) 

. Nível de descrição: Subgrupo 

.  Dimensão e suporte: 

     Documentos textuais: 4.591 páginas  

 

Área de Contextualização: 

. Nome do Produtor: Celso Arcoverde de Freitas (1913-2005) 

. Entidade custodiadora:  Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz 

Área de Conteúdo e Estrutura: 
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. Sistema de arranjo: 

    Artigos científicos, revistas, recortes de jornais, conferências, comunicações em  

    eventos, noticiários, jornais, programas de eventos, informativos, certificados,  

    anais, estudos de casos, diplomas, publicações, notas para a imprensa, ensaios, 

    listas de eventos. 

 

Área de Condições e Acesso e Uso: 

. Idioma do Material: 

    Português 

    Espanhol 

    Inglês 

     

Quarto nível de detalhamento 

 

Dossiê 01 – Artigos Científicos 

 

Área de Identificação 

. Código de Referência: BR RJCOC CE-DP-DR-01 

. Título: Artigos Científicos 

. Data: 09/1935 – 03/2003 (Produção) 

. Nível de Descrição: Dossiê 

. Dimensão e Suporte:  

    Documentos textuais: 1.058 páginas 

 

Área de Contextualização: 

. Nome do Produtor: Celso Arcoverde de Freitas (1913-2005) 

. Entidade custodiadora:  Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz 

 

Pontos de Acesso: 

. Ponto de acesso – assunto: 

   Peste 

   Epidemiologia 

   Tracoma 

   Doença de Chagas 
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   Sanitarismo 

   Esquistossomose 

 

. Ponto de acesso – nome: 

   José de Oliveira Coutinho (Assunto) 

 

Registro de Autoridade 

 

Celso Arcoverde de Freitas 

 

Área de Identificação 

. Tipo de entidade: Pessoa 

. Forma autorizada do nome: Celso Arcoverde de Freitas 

. Formas paralelas do nome: Celso Arcoverde 

 

Área de Descrição 

. Datas de existência: 1913-2005 

. História/Biografia: 

 

Área de Controle da Descrição 

. Regras e/ou convenções: ISAAR CPF 

 

Assunto em: 

. Coordenação do Programa de Erradicação da Bouba e Chefia do gabinete do  

  Ministério da Saúde. 

. Outras atividades no Ministério da Saúde 

 

Quinto nível de detalhamento 

  

Ponto de acesso – assunto: Peste 

. Anteprojetos 

  . Código de referência: BR RJCOC CE-DP-PP-23 

  . Data(s): s.d. (Produção) 

  . Nível de descrição: Dossiê 
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  . Parte de: Celso Arcoverde 

  

. Apontamentos 

  . Código de referência: BR RJCOC CE-DP-PP-24 

  . Data(s): s.d. (Produção) 

  . Nível de descrição: Dossiê 

  . Parte de: Celso Arcoverde 

  

. Artigos Científicos 

  . Código de referência: BR RJCOC CE-DP-LP-08 

  . Data(s): 1956-1987 (Produção) 

  . Nível de descrição: Dossiê 

  . Parte de: Celso Arcoverde 

  

Registro de Autoridade 

  

Celso Arcoverde de Freitas 

  

Área de Identificação 

. Tipo de entidade: Pessoa 

. Forma autorizada do nome: Celso Arcoverde de Freitas 

. Formas paralelas do nome: Celso Arcoverde 

  

Área de Controle da Descrição 

. Regras e/ou convenções: ISAAR CPF 

  

Assunto em: 

. Coordenação do Programa de Erradicação da Bouba e Chefia do gabinete do 

  Ministério da Saúde. 

. Outras atividades no Ministério da Saúde 

  


