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“Cada época tem sua face. Uma face inalterável tem as épocas todas. 
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affectos, da desgraça que envolve a alma em negros nevoeiros, e do desconforto 

que faz o tédio da vida e o escárnio da piedade” 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo principal a elaboração e disponibilização de um 

inventário sumário do Fundo Oliveira Telles, mantido pelo Instituto Histórico e 

Geográfico de Sergipe, de forma a contribuir para a promoção de melhor acesso e 

preservação de sua documentação enquanto patrimônio cultural. Justifica-se devido 

à necessidade de se construir instrumentos de pesquisa que disponham de 

informações mais específicas, que possam promover e facilitar o acesso às 

informações pelos pesquisadores. Importa também difundir entre a sociedade a 

existência desse grande estudioso até então desconhecido por grande parte da 

população. Através de uma pesquisa exploratório-descritiva, documental e qualitativa 

foram levantados e analisados os 29 documentos pertencentes ao fundo Oliveira 

Telles. Essa documentação abrange artigos, livros, cadernos e cadernetas de 

anotações, discursos, correspondências e fragmentos de textos poéticos, sendo 

possível identificar os mais diversos assuntos relativos à história e cultura de Sergipe. 

Quanto ao referencial teórico, destacam-se: o contexto em que a Ciência da 

Informação se insere, definições de informação, questões relativas à informação nas 

instituições arquivísticas memória, instrumentos de pesquisa e suas respectivas 

ramificações e a importância da preservação dos acervos documentais para a 

manutenção da memória coletiva de um povo, segundo os estudiosos de cada área. 

Como produto foi elaborado um inventário sumário dos 29 documentos pertencentes 

ao fundo, tomando como base as normas de padronização descritiva presente na 

Norma Brasileira de Descrição Arquivística – NOBRADE, utilizando como apoio os 

modelos de inventários produzidos pela Fundação Casa de Rui Barbosa e o Inventário 

do Arquivo Machado de Assis, produzido pela Academia Brasileira de Letras.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Inventário. Instrumento de pesquisa. Informação arquivística. 

Memória. Oliveira Telles.  
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ABSTRACT 

 

This work has as main objective the elaboration and availability of a summary inventory 
of the Oliveira Telles Fund, maintained by the Historical and Geographical Institute of 
Sergipe, in order to contribute to the promotion of better access and preservation of 
the documentation as cultural heritage. It is justified due to the need to build research 
instruments that have more specific information that can promote and facilitate access 
to information by researchers. It is also important to spread among society the 
existence of this great scholar hitherto unknown by a large part of the population. 
Through an exploratory-descriptive, documentary and qualitative research, the 29 
documents belonging to the Oliveira Telles fund were raised and analyzed. This 
documentation includes articles, books, notebooks and notebooks, speeches, 
correspondence and fragments of poetic texts, where one can identify the most diverse 
subjects related to the history and culture of Sergipe. As for the theoretical framework, 
the following stand out: the context in which Information Science is inserted, 
information definitions, issues related to information in archival institutions, memory, 
research instruments and their respective ramifications, and the importance of 
preserving documentary collections for the maintenance of the collective memory of a 
people, according to scholars in each area. As a product, a summary inventory of the 
29 documents belonging to the fund was prepared, based on the descriptive 
standardization rules present in the Brazilian Standard for Archival Description - 
NOBRADE, using as support the inventory models produced by Foundation Casa Rui 
Barbosa and the Inventory of Machado de Assis Archive, produced by the Brazilian 
Academy of Letters. 
 
KEYWORDS: Inventory. Research tool. Archival information. Memory. Oliveira Telles. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Fotografia de Oliveira Telles datada de 1910.................. 49 

Figura 2 Fachada do IHGSE.......................................................... 60 

Figura 3 Biblioteca Geral Irmãos Rodrigues Dória........................ 61 

Figura 4 Biblioteca Manuel Bomfim................................................ 62 

Figura 5 Hemeroteca do IHGSE..................................................... 63 

Figura 6 Pinacoteca do Jordão de Oliveira..................................... 63 

Figura 7 Museu Galdino Bicho....................................................... 65 

Figura 8 Florentino Teles de Menezes........................................... 66 

Figura 9 Arquivo do IHGSE............................................................ 68 

Figura 10 Inventário do Arquivo de Carlos Drummond de 
Andrade........................................................................... 

 
79 

Figura 11 Descrição do fundo do Inventário Machado de 
Assis................................................................................ 

 
80 

Figura 12 Organograma do Inventário Oliveira Telles...................... 81 

Figura 13 Área de identificação..................... .................................. 82 

Figura 14 Área de contextualização................................................. 83 

Figura 15 Área de conteúdo e estrutura........................................... 84 

Figura 16 Área de condições de acesso e uso................................. 84 

Figura 17 Área de notas .................................................................. 85 

Figura 18 Área de controle de descrição.......................................... 85 

Figura 19 Descrição do 1º item da primeira série documental – 
parte I............................................................................... 

 
86 

Figura 19 Descrição do 1º item da primeira série documental – 
parte II.............................................................................. 

 
87 

 

                                          
                                          
 
 
 
 
 



12 

 

 
                                              LISTA DE QUADROS 
 

 

Quadro 1 Conceitos de Informação a partir de Saracevic................ 21 

Quadro 2 Conceito de Arquivo segundo dicionários e autores........ 35 

Quadro 3 Caracterização de arquivos privados............................... 43 

Quadro 4 Instrumentos de pesquisa................................................ 55 

Quadro 6 Matriz SWOT................................................................... 71 

Quadro 7 Informações para introdução do inventário..................... 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

SUMÁRIO  

 

1 INTRODUÇÃO……………………………………………………… 12 

2 A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E SEU OBJETO.................…... 20 

2.1 Informação, memória e identidade..............…………………… 25 
 

2.2 Memória coletiva................................…………………………… 28 
 

3 ARQUIVO E INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA............................ 31 

3.1 Arquivos privados.............................…………………………… 41 
 

3.2 Arquivos Pessoais.................................................................... 44 

4 NOTA BIOGRÁFICA: MANOEL DOS PASSOS DE 

OLIVEIRATELLES...................................................................... 

 

49 

5 INSTRUMENTOS DE PESQUISA E ACESSO À 
INFORMAÇÃO...…........................................................................... 

 

51 
 

5.1 Os instrumentos de pesquisa como fonte de informação...... 55 
 

6 METODOLOGIA................................................………………… 56 

7 DIAGNÓSTICO.............................................................………... 58 

7.1 Caracterização da instituição...................……………………... 58 

7.1.2  O arquivo do IHGSE como unidade informacional..................... 65 

7.2 Análise SWOT............................................…………...………… 70 

8 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO............….……………………. 74 
 

8.1 Descrição arquivística do fundo....................…………........... 82 

8.2 Descrição arquivística das séries documentais.................... 86 
 

9 PEDRAS NO CAMINHO............................................................. 87 
 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....................….……………………. 89 
 

 REFERÊNCIAS...........................................……………………... 91 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1 INTRODUÇÃO 

No mundo contemporâneo, a constante explosão tecnológica vem 

mudando a forma como a sociedade produz e armazena seus documentos. Cada vez 

usa-se menos papel, a maioria da documentação é criada, tramitada e posteriormente 

armazenada em suportes digitais. Constantemente, são desenvolvidos softwares que 

permitem maior e mais rápida acessibilidade a essas fontes de informação, o que 

facilita, e provavelmente facilitará muito mais, no futuro, a vida dos pesquisadores.  

A  informação está na rede para quem quiser e souber se apropriar dela, 

sem a necessidade de deslocamento. Entretanto, muitos estudos, sobretudo os que 

se direcionam à compreensão do passado da humanidade numa perspectiva 

sincrônica ou diacrônica, debruçam-se sobre informações que se encontram em 

suporte material, especialmente em papel, as quais estão sob a custódia de arquivos 

públicos ou privados.  

Além de sua própria documentação, essas instituições são responsáveis 

por recolher e guardar qualquer espécie de documento que se enquadre na definição 

de documento de arquivo, advindas das esferas públicas ou privadas. 

Sua principal função é preservar essa documentação histórica que é 

patrimônio cultural pertencente a toda a sociedade. É também de sua 

responsabilidade o desenvolvimento de ferramentas para promover acesso às 

informações contidas nos acervos. 

                 As instituições arquivísticas recebem diariamente uma variada gama de 

pesquisadores, como cientistas, estudiosos das mais diversas áreas ou até mesmo 

curiosos, pessoas que simplesmente possuem interesse de tomar posse das 

informações que se encontram lá preservadas. 

Segundo Magno Vasconcelos Pereira Junior, patrimônio cultural pode ser 

definido 

[...] como o conjunto de manifestações ou objetos nascidos pela produção 
humana que uma sociedade recebeu como herança histórica e que 
constituem elementos significativos de sua identidade como povo. Tais 
manifestações ou objetos constituem testemunhos importantes do progresso 
da civilização e exercem uma função modelo ou referencial para toda a 
sociedade; daí sua consideração como bens culturais. (PEREIRA JUNIOR, 
2018, p. 3). 

                 Por referir-se a esse conjunto de manifestações e de representações de 

um determinado povo, constituindo-se de lugares, celebrações, costumes, objetos, 

conhecimentos e saberes, a sua preservação é essencial, pois a partir desse 
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patrimônio é construída e perpetuada a identidade e memória cultural, peça 

fundamental na construção da cidadania e do engrandecimento de uma sociedade. 

Salvaguardar o patrimônio cultural é preservar a memória coletiva contida 

nele, é preservar os aspectos culturais que nos tornam seres sociais, pertencentes a 

uma comunidade. Um indivíduo só se sente pertencente a um grupo quando se vê 

representado nele. Os patrimônios culturais são marcas que fazem despertar esse 

sentimento dentro de cada pessoa. 

               Nesse sentido, o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE), como 

instituição-memória, vem desenvolvendo, a pouco mais de um século, tão importante 

e necessário trabalho, recolhendo, preservando e divulgando o patrimônio cultural 

sergipano. No entanto, sabe-se que essas instituições de guarda e preservação da 

memória passam por muitos problemas relativos à prevenção, conservação, 

organização, divulgação e promoção de acesso aos seus acervos.  

                 Dentre os fatores que impossibilitam o desenvolver de um trabalho mais 

eficiente nos arquivos encontram-se: pouca verba, dependência de subsídios externos 

para a manutenção da instituição ausência de uma quantidade adequada de 

funcionários, funcionários que passam pouco tempo na instituição, falta de 

capacitação para a equipe, falta de instrumentos de pesquisa condizentes com a 

teoria e metodologia arquivística, dentre outros.  

                 O acesso à informação é um direito assegurado por lei à toda a sociedade1. 

As instituições responsáveis pela guarda de documentação arquivística, que tem 

como principais atribuições o recolhimento, o tratamento e a conservação desses 

documentos, são também responsáveis pela disseminação das informações contidas 

nesses acervos. Desta forma, é fundamental que essas instituições desenvolvam 

ferramentas que possam aproximar o pesquisador das informações que ele busca. 

                O principal meio de se fornecer esse acesso à informação nos arquivos é 

através dos instrumentos de pesquisa, que, segundo Lopez (2002), são as 

ferramentas utilizadas na descrição de um arquivo, seja ela total ou parcial, e tem 

como principal função orientar a consulta, mostrando ao pesquisador quais são os 

documentos pertencentes àquele fundo e onde eles estão localizados. 

                 Ainda segundo o autor, esses instrumentos são apresentados na forma de: 

guias, o primeiro instrumento a ser construído, reunindo informações básicas a 

 
1 Lei de Acesso à Informação, Lei n 12.527, de 18 de novembro de 2011.  
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respeito da instituição, tais como endereço, telefone, horário de atendimento e seu 

histórico, além de informações sobre a formação do acervo, etc.; inventários, 

instrumentos que oferecem um sumário de um ou mais fundos, objetivando a 

descrição das atividades de cada titular, organizadas em séries documentais, o que 

permite pleno acesso aos documentos de um arquivo, facilitando ao consulente a 

identificação preliminar da existência ou não do documento que lhe interessa; 

catálogos e índices, instrumentos criados para fornecer a localização específica das 

unidades documentais, dando continuidade à descrição das séries que foi iniciada no 

inventário, porém, com foco em cada documento. 

               Para André Porto Ancona Lopez (2002), apenas a descrição arquivística é 

capaz de oferecer uma compreensão ampla do conteúdo existente nos documentos 

de um arquivo, possibilitando o seu conhecimento e localização. Assim, evidenciando 

a tamanha importância dessa atividade, o autor faz uma analogia a uma situação onde 

um analfabeto, de posse de um livro, pode pegá-lo e folheá-lo, mas não será capaz 

de compreender as informações ali contidas por não dispor de meios para essa 

apropriação. Da mesma forma, sem um bom instrumento de pesquisa, construído sob 

as normas de descrição arquivística, o usuário não poderá apropriar-se com rapidez 

e eficácia das informações contidas no arquivo. 

                 O inventário, segundo instrumento de pesquisa a ser desenvolvido em um 

acervo arquivístico, busca oferecer um quadro sumário de um ou mais fundos ou 

coleções, objetivando descrever as atividades do titular em seus pormenores, 

organizadas em séries documentais, tendo como principal função permitir pleno 

acesso aos documentos mantidos em um arquivo (LOPEZ, 2002, p. 29). 

      Desta forma, este trabalho, que se insere nos estudos relativos à 

Arquivística, à Ciência da Informação e à Filologia, entendida como curadoria textual, 

tem como proposta de intervenção no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe 

(IHGSE) a elaboração e disponibilização de um inventário sumário do arquivo pessoal 

do intelectual sergipano Manuel dos Passos de Oliveira Telles (1859-1935), com a 

finalidade de proporcionar ao usuário uma maior facilidade quanto à busca e acesso 

às informações contidas no fundo documental inventariado, assim como a divulgação 

da importância que o titular possui em relação à memória cultural local e nacional. 

               De acordo com Jardim (1995, p. 6), os documentos arquivísticos de valor 

histórico possuem a capacidade de expressar a memória de um determinado grupo 

social. Devido a essa capacidade inerente à documentação histórica, justifica-se o 
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trabalho em torno do arquivo pessoal de uma personalidade expressiva, que se 

dedicou à construção da memória sociocultural do povo sergipano e dos brasileiros 

em geral, o escritor Manuel dos Passos de Oliveira Telles, com base em sua 

documentação pessoal, que hoje é custodiada pelo IHGSE. 

                Sendo o IHGSE uma instituição de documentação híbrida, uma entidade 

“mista cuja “a aquisição, o armazenamento e o processamento técnico desse acervo 

possuem características biblioteconômicas, arquivísticas e/ou museológicas” 

(TESSITORE, 2003, p. 15), apresenta o setor de arquivo, que, além do fundo 

administrativo da própria instituição, abriga fundos pessoais2 que constam dos mais 

variados gêneros documentais outrora pertencentes a grandes intelectuais 

sergipanos, que são hoje de suma importância para a cultura e memória do Estado. 

                 Os arquivos pessoais, que pertenceram a alguns intelectuais, indivíduos 

que, no passado, foram atuantes membros da sociedade sergipana, hoje se 

encontram preservados nos arquivos do IHGSE. Tendo desenvolvido atividades que 

foram além de suas áreas profissionais, deixaram uma gama de documentos, dentre 

os quais encontram-se poesias, contos, romances, correspondências, discursos 

políticos, artigos científicos, dentre outros. Tais documentos de arquivo carregam em 

si informações que, ao serem acessadas e devidamente analisadas, ajudam a 

reconstruir o cenário histórico, cultural, político e social da época em que os textos 

foram produzidos. São potenciais fontes primárias de pesquisa para diversas linhas 

de estudo, de modo que se reconhece a necessidade e importância de zelar por sua 

preservação e proporcionar o seu acesso.          

                 Para a maioria das pessoas, a palavra “arquivo” remete a um lugar onde 

são armazenadas pilhas e mais pilhas de documentos que não possuem mais 

serventia imediata. É essa imagem que nos é passada desde cedo. Foi arquivado? 

Então não tem mais aplicação relevante, e a decisão de guarda dá-se muitas vezes 

apenas como meio de prevenção quanto a questões jurídicas potenciais. 

               Entretanto, arquivar é uma prática social extremamente importante, ainda 

mais na sociedade contemporânea, com um exponencial aumento da geração de 

informações, uma vez que um arquivo, constituído por um agrupamento de 

documentos, é fonte de informação para a execução de atividades. Segundo Bellotto 

(2006): 

 
2 Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 97), fundo é o conjunto de 
documentos de uma mesma proveniência. 



16 

 

Os documentos de arquivo são os produzidos por uma entidade pública ou 
privada ou por uma família ou pessoa no transcurso das funções que 
justificam sua existência como tal, guardando esses documentos relações 
orgânicas entre si. Surgem, pois, por motivos funcionais, administrativos e 
legais. Tratam sobretudo de provar, de testemunhar alguma coisa. Sua 
apresentação pode ser manuscrita, impressa ou audiovisual; são em geral 
exemplares únicos e sua gama é variadíssima, assim como sua forma e 
suporte (BELLOTTO, 2006, p. 37). 

 

                 Nesse âmbito, os arquivos pessoais, documentação que foi produzida ou 

acumulada por um indivíduo no desempenhar de suas atividades, que nem sempre 

receberam a mesma atenção e importância que outros arquivos por parte dos 

estudiosos da Arquivologia, vêm ganhando espaço nas discussões e se posicionando 

como um novo local de pesquisa e trabalho. Assim, conforme Vam de Berg (2019, p. 

13): 

[...] até o século XIX era raro este tipo de acervo ser encontrado em 
instituições arquivísticas e os mesmos acabavam por integrar acervos de 
bibliotecas ou museus, uma vez que não havia o reconhecimento da validade 
dos conjuntos de natureza pessoal por parte das instituições arquivísticas. 

      

      Vam de Berg (2019, p. 15) esclarece que “os estudos históricos, 

sociológicos e antropológicos despertaram a atenção por esse tipo de documentação 

que tem um valor social e cultural imensuráveis, constituindo-se como um valioso 

patrimônio documental”.  

      A possibilidade desses estudos é um legado dos novos estudos de História, 

proporcionados pela Escola dos Annales, na primeira metade do século XX, que 

passou a investigar em outros tipos de fontes e considerar a vida do homem comum. 

Isso graças ao idealismo de dois historiadores, Lucien Febvre e Marc Bloch, que, em 

1929, organizaram-se em torno de um periódico na França e nele publicaram seus 

principais trabalhos, objetivando desenvolver um novo modelo de estudo da história, 

que levasse em consideração novas fontes de pesquisa. 

 

Originalmente chamada Annales d’histoire économique et sociale [...] a 
revista foi planejada, desde o seu início, para ser algo mais do que uma outra 
revista histórica. Pretendia exercer uma liderança intelectual nos campos da 
história social e econômica. Seria o porta-voz, melhor dizendo, o alto-falante 
de difusão dos apelos dos editores em favor de uma abordagem nova e 
interdisciplinar da história. (BURKE, 1992, p. 23).   

 

                 Os estudos dos Annales proporcionaram um alargar no entendimento do 

que se podia considerar fontes de pesquisa, além dos documentos escritos, e a 
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história ser construída não apenas de fatos políticos. Dessa maneira, a partir da 

consolidação dos ideais dos estudiosos dessa escola, hoje, por exemplo, todo o 

material iconográfico pertencente a um indivíduo, e que posteriormente vem a integrar 

o seu fundo pessoal, é fonte primária de informações para a pesquisa histórica, social, 

cultural, dentre outras. 

                 O acervo do fundo Oliveira Telles é composto por documentos produzidos 

e acumulados entre os anos de 1885 e 1930, que se encontram acondicionados em 6 

caixas, sob a custódia do IHGSE (COSTA, 2017, p. 56). O fundo conta com livros 

manuscritos éditos3 e inéditos, cadernetas, artigos, recortes de jornal, manuscritos 

avulsos, discursos, poemas, palestras e correspondências.  

                 O fundo é detentor de uma importância social, visto que os escritos do seu 

titular, que abrangem várias áreas do conhecimento, versam principalmente sobre os 

costumes e hábitos do povo sergipano. Em uma contínua exaltação de suas origens, 

trata da história, da geografia, da língua, da política e vários outros aspectos 

socioculturais de sua terra natal, Sergipe, sendo assim importante fonte de 

informações para estudos que visem à compreensão do passado dessa gente e, 

consequentemente, da nação. Há que se considerar ainda os escritos de natureza 

autobiográfica de Oliveira Telles, importantes para a descoberta do seu perfil e de sua 

trajetória pessoal, de sua autorrepresentação e de sua visão sobre a sociedade em 

que estava inserido, servindo, pois como fontes historiográficas.   

                 Como é possível observar em Araújo (2018), alguns séculos antes do 

surgimento da Ciência da Informação, ocorreram fatos que tiveram fundamental 

importância para o desabrochar dessa nova ciência, por criarem condições 

institucionais favoráveis, fomentando novos questionamentos, fazendo perguntas que 

não tinham sido exploradas por nenhuma disciplina existente na época. O primeiro 

deles foi o surgimento da Bibliografia, pelas mãos dos bibliógrafos Conrad Gesner e 

Johann Trittheim. Os primeiros escritos desse gênero tinham como objetivo construir 

um inventário de toda a produção intelectual humana, que se encontrava espalhada 

nas mais diferentes bibliotecas, em forma de livros e manuscritos (ARAÚJO, 2018), 

de modo a criar uma indispensável ferramenta de acesso à informação naqueles 

tempos. 

 
3 Um texto édito é aquele que não é mais inédito, ou seja, um texto que já foi publicado. 
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                 Muitas décadas depois, o conceito dessa nova ciência, que vem se 

desenvolvendo ao longo das décadas que se seguiram após o seu surgimento, não 

perdeu sua essência: estudar processos e desenvolver sistemas que promovam e 

facilitem o acesso à toda e qualquer informação considerada relevante à construção 

do conhecimento. 

           A relevância deste estudo se dá, então, devido à necessidade crescente 

por instrumentos de pesquisa mais elaborados, que proporcionem acesso mais fácil e 

rápido às informações, pois o ganho de tempo por parte dos pesquisadores se faz 

necessário, visto que, frente às demandas do cotidiano, a maioria dispõe de tempo 

reduzido para a realização de suas investigações.  

           A disponibilização de ferramentas de pesquisa remota é da mesma forma 

urgente. A situação de pandemia a que foram todos acometidos no início de 2020 

evidenciou a falta dessas ferramentas e tornou o desenvolvimento de muitas 

pesquisas inviável, ou no mínimo, atrasou-as. 

           O isolamento social que foi imposto como modo de prevenção, a fim de 

diminuir a expansão do novo Coronavírus, impossibilitou o deslocamento dos 

pesquisadores até a instituição para ter acesso aos documentos em sua forma física, 

o que dificultou o acesso às informações, uma vez que é rara a existência de 

instrumentos de pesquisa como guias, catálogos e inventários que estejam 

disponíveis em formato digital. 

             Cientes dessa ausência e, consequentemente, dessa necessidade de que 

sejam produzidos e disponibilizados diferentes tipos de ferramentas de pesquisa, não 

apenas em suporte físico como também em formato digital, foi pensado que o produto 

derivado desta pesquisa pudesse ser apresentado em ambos os suportes. Dessa 

maneira, o trabalho resultante, em sua forma digital, pode ser veiculado com a 

agilidade que o meio eletrônico proporciona, levando as informações nele contidas 

com mais rapidez e para o maior número de pessoas possível. 

                A construção deste trabalho se deu em torno da elaboração de um 

instrumento de pesquisa que fornece informações aos pesquisadores acerca do 

arquivo pessoal do escritor Manuel dos Passos de Oliveira Telles, que é formado pela 

documentação que ele produziu e guardou durante a sua vida. Assim, levando em 

consideração que, apesar da importância do legado desse intelectual para a história 

cultural brasileira, o conhecimento de sua produção intelectual é deficiente, as 

pesquisas em torno de seus textos ainda é incipiente e o reconhecimento nacional do 
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valor de sua obra está por acontecer, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: 

O fundo documental Oliveira Telles, sob a custódia do IHGSE, foi devidamente 

classificado e descrito, resultando em um instrumento de pesquisa, formulado nos 

moldes da Arquivística, capaz de fornecer aos pesquisadores informações precisas 

sobre a documentação que o integra?    

                 Constituiu-se como questões norteadoras desta pesquisa: Quem foi 

Oliveira Telles? Qual a sua contribuição para a história e memória cultural de Sergipe? 

Por que sua vida e obra são tão pouco exploradas e difundidas? Como facilitar o 

acesso a sua documentação e tornar sua obra mais conhecida entre a comunidade? 

                 De modo geral, este trabalho teve como objetivo elaborar um inventário do 

fundo Oliveira Telles, a fim de promover e facilitar o acesso aos documentos relativos 

ao seu titular, o intelectual sergipano Manuel dos Passos de Oliveira Telles.  

                 Apresentam-se como objetivos específicos: 

 

• Diagnosticar o fundo Oliveira Telles; 

• Produzir uma biobibliografia de Manuel dos Passos de Oliveira Telles;  

• Descrever sumariamente o fundo Oliveira Telles; 

• Identificar as séries integrantes do fundo; 

• Estabelecer os critérios de classificação e ordenação das séries documentais; 

• Descrever minuciosamente o conteúdo de cada série. 

 

                 Manoel dos Passos de Oliveira Telles foi um escritor sergipano do século 

XIX, que teve como foco principal dos seus escritos a exaltação da terra onde nasceu 

e passou a maior parte de sua vida, Sergipe. 

              Segundo Costa (2017, p. 55), diferentemente dos intelectuais de sua época, 

Oliveira Telles viu-se obrigado a permanecer em Sergipe, contrariando seu desejo de 

se estabelecer nos grandes centros urbanos do Brasil de então, como faziam seus 

pares, para obter reconhecimento nacional. Entretanto, isso permitiu-lhe observar 

mais atentamente a história e os costumes de sua gente, tema de seus textos.  

        A maior parte de seus trabalhos foram publicados em jornais e revistas da 

época, e versavam sobre os mais variados temas, como literatura, política, economia, 

filosofia, arqueologia e linguística.   
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                O estudo que aqui se propôs justifica-se pelo fato de que a maioria dos 

sergipanos, e brasileiros em geral, desconhecem a existência de uma personalidade 

importantíssima para a construção da memória cultural do estado, o escritor Manoel 

dos Passos de Oliveira Telles. Tendo sido um dos precursores do que hoje se chama 

“sergipanidade”, sua obra não tem sido muito difundida entre a comunidade 

acadêmica ou geral, colocando-o no hall das “pessoas que fizeram história, mas que 

não estão na memória das pessoas por não serem apresentadas a elas”, como 

observam Vales e Santos (2015, p. 35). Outra justificativa para o desenvolvimento 

deste projeto de pesquisa foi o fato de o IHGSE ainda não ter inventariado o fundo 

Oliveira Telles, o que há como instrumento de pesquisa na instituição é um catálogo 

temático, que não dá conta de todos os pormenores das séries documentais. 

 

 

2   A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E SEU OBJETO 

 

                   A partir do desenvolvimento dos computadores, posteriormente com o 

advento das redes e da convergência das mídias, deu-se uma mudança no conceito 

de informação quanto a sua materialidade, uma vez que a ideia de informação foi 

separada da ideia de suporte. 

                 Itens informacionais que se encontravam em suportes físicos puderam ser 

transformados em dígitos e, dessa forma, passaram a ser preservados, transmitidos, 

transportados e reproduzidos com extrema facilidade (ARAÚJO, 2018, p. 17). 

                 As informações deixaram suas barreiras físicas para trás e, dessa forma, 

passaram a ter um alcance imensurável. Chegam a todo lugar, a todas as pessoas, 

em qualquer tempo, desde que se disponha dos meios tecnológicos para acessá-las. 

                Para Silva e Gomes (2015, p. 145), “a complexidade, variedade de 

conceitos e ocorrências da informação no contexto cotidiano e técnico-científico têm 

promovido uma diversidade de significados que dificultam a construção de sentidos 

mais consistentes.” Dessa forma, pode-se afirmar que o objeto “informação” não 

possui um conceito unicamente definido.  

                 Em Araújo (2014, p. 68) vemos três importantes conceitos de informação 

na Ciência da Informação, que foram identificados por Saracevic (1999), em seu artigo 

“Information Science”, apresentados em três diferentes sentidos, como é possível ver 

no quadro a seguir:  
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Quadro 1 – Conceitos de Informação a partir de Saracevic 

 

 

 

Primeiro – sentido restrito 

Informação consiste em sinais ou 

mensagens envolvendo pequeno ou 

nenhum processamento cognitivo – ou então 

tal processamento pode ser expresso em 

termos de algoritmos ou probabilidades. 

Informação é a propriedade de uma 

mensagem, que pode ser estimada por uma 

probabilidade. 

 

 

 

 

Segundo – sentido amplo 

Informação envolve diretamente 

processamento cognitivo e compreensão. 

Ela resulta da interação entre duas 

estruturas cognitivas, uma “mente” e um 

“texto” (num sentido amplo dessa palavra). 

Informação é o que afeta ou altera um estado 

de conhecimento, ou seja, para determinar 

algo como sendo informação é preciso ver o 

que o leitor entendeu de um texto ou 

documento. A informação é entendida como 

resultado da “transação” entre texto e leitor, 

entre texto e seu usuário. 

 

 

 

 

Terceiro – sentido ainda mais amplo 

Informação existe em um contexto. Envolve 

não apenas as mensagens (sentido restrito) 

que são cognitivamente processadas 

(sentido amplo), mas também um contexto, 

uma situação específica, e uma ação, ou 

tarefa, no decurso da qual a informação é 

cognitivamente processada. Assim, a 

informação envolve motivação e 

intencionalidade de indivíduo, mas sempre 

conectadas a um horizonte social, do qual 

fazem parte a cultura e as ações 

desempenhadas. 

Fonte: Adaptado de Araújo (2014, p. 68). 

 

                 Tome-se como base o segundo conceito, o sentido amplo, para entender-

se que, partindo desse pressuposto, quando se obtém uma resposta a um 
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questionamento, é informação. Na realização de atividades cotidianas, como, por 

exemplo, ler um jornal, ouvir músicas, assistir filmes e séries preferidos, as pessoas 

entram em contato com algum tipo de informação. Durante todo o tempo os indivíduos 

estão absorvendo, transformando, disseminando, produzindo informações. 

                 A questão é o que o agente receptor faz com a informação obtida. Que tipo 

de conhecimento ele pode gerar a partir dela e se ele possui a competência 

informacional necessária para transformá-la em conhecimento e usá-la a seu favor e 

de seu entorno. 

                 Segundo o teórico da Ciência da informação, Yves-Francois Le Coadic, o 

valor da informação tem sua variável de acordo com cada indivíduo, tomando por base 

o contexto onde ela é produzida e compartilhada e as necessidades do seu agente 

criador. Uma informação pode ser altamente relevante para um indivíduo e a mesma 

informação pode não ter significado algum para outro indivíduo. O mesmo autor 

oferece sua definição, ao afirmar que: 

 

A informação é um conhecimento inscrito/registrado em forma escrita 
(impressa ou digital) oral ou audiovisual, em um suporte. [...] comporta um 
elemento de sentido. É um significado transmitido a um ser consciente por 
meio de uma mensagem inscrita em um suporte espacial-temporal: impresso, 
sinal elétrico, onda sonora etc. (LE COADIC, 2004, p. 4). 

 

      Atualmente, esse tipo de conceito de informação não é mais 

adequadamente aplicável, visto que, como foi supracitado, a informação não 

necessariamente precisa estar gravada em um suporte físico, pois até ao se contar 

uma anedota ou estória qualquer, manuseia-se a informação.  

                 Em uma definição mais pertinente ao tempo presente, McGarry (1999 apud 

SILVA; GOMES, 2015, p. 147) conceitua informação como sendo “aquilo que é 

permutado com o mundo exterior e não apenas recebido passivamente; definida em 

termos de seus efeitos no receptor; algo que reduz a incerteza em determinada 

situação”.  

       Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em meados do século XX, houve 

uma grande explosão informacional no mundo, resultado de conhecimentos técnicos 

e científicos adquiridos durante o período em que se deu o confronto global. Desde lá, 

há uma crescente necessidade de melhor armazenamento, organização e distribuição 

desse conteúdo informacional. 
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      A informação, se transmitida de maneira organizada, será melhor recebida, 

e consequentemente absorvida de forma mais efetiva pelos indivíduos. O volume de 

informações produzidas e disseminadas cresce exponencialmente a cada dia, junto 

com o avanço no desenvolvimento de novos meios de comunicação. 

      Com o advento das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC’s), a grande massa de informação que é cotidianamente produzida pode ser 

transmitida a um número cada vez maior de indivíduos. No entanto, assim como dados 

desprovidos de uma ordem não geram informação, esta última, se difundida de 

maneira desorganizada, não será capaz de gerar conhecimento. A informação precisa 

ser bem gerenciada para tornar-se conhecimento.  

      É a partir dessa necessidade, que esse estudo foi pensando, visando a 

construção de um instrumento facilitador do processo de transmissão informacional 

no Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, a partir de um de seus 

fundos. 

      Tendo como foco um melhor gerenciamento das informações contidas no 

Fundo Oliveira Telles, este trabalho propôs a construção de um instrumento de 

pesquisa, o inventário sumário desse arquivo pessoal, apresentando uma descrição 

das séries documentais que o compõem, afim de proporcionar sua organização e 

descrição, conforme critérios arquivísticos, e permitir o acesso e difusão do seu 

conteúdo informacional. 

      Embora essa necessidade de se desenvolver instrumentos capazes de 

organizar o conhecimento seja cada vez mais pulsante e urgente, ela não advém da 

atualidade, como mostra Silva e Freire (2012), ao afirmarem que: 

 

[...] o ser humano no decorrer da história vem tentando arregimentar formas 
de classificar, registrar, organizar e difundir a informação em suas mais 
diversas áreas. Porém havia a necessidade premente de uma área específica 
para tratar de problemas relativos à informação enquanto um fenômeno 
social. Isto quer dizer que na história da humanidade, sempre foi preciso 
pensar a possibilidade de uma ciência para organizar o conhecimento e 
propor procedimentos de organização e disseminação da informação, 
principalmente a partir da explosão informacional do século XX. (SILVA; 
FREIRE, 2012. p.3). 

 
 

      Essa explosão informacional ocorreu na segunda metade do século 

passado, em decorrência do avanço científico e tecnológico pós-segunda guerra. Em 

análise do texto de Bush (1945), Saracevic (1996, p. 42) observa que esses avanços 
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geraram um “irreprimível crescimento exponencial da informação e de seus registros, 

particularmente em ciência e tecnologia”. Esse acontecimento foi o que tornou 

imprescindível o surgimento de uma ciência responsável por estudar esse objeto, a 

informação, como aponta Le Coadic: 

 

[...] o desenvolvimento da produção de informação (informações gerais, 
científicas e técnicas) e de sistemas de informação tornou necessária uma 
ciência que tivesse por objeto o estudo da informação, ou seja, uma ciência 
da informação, bem como uma tecnologia e técnicas resultantes das 
descobertas feitas por essa ciência. (LE COADIC, 2004. p. 2). 

 
 

                 Tal qual outros campos interdisciplinares, como a Ciência da Computação, 

a Ciência da Informação (CI) teve sua origem durante a revolução técnico-científica 

que se deu em meados de 1945, no período do pós-guerra, tendo como principal 

marco histórico a publicação do artigo por um renomado cientista do MIT, chamado 

Vannevar Bush, que abordou o problema de fornecer acessibilidade ao enorme 

volume de informações e seus registros que vinham sendo armazenadas 

(SARACEVIC, 1996). 

      Proveniente dessa carência em melhor sistematizar as informações que 

eclodiam das mais variadas áreas, despontou uma das ciências mais interdisciplinares 

existentes, que tem por natureza interagir com outros ramos da ciência a fim de 

estudar a informação de maneira cada vez mais eficiente, como salienta Messias 

(2005): 

A ciência da informação tem por princípio investigar as propriedades e o 
comportamento. Os estudos são direcionados aos processos de geração, 
coleta, transmissão, assimilação e uso da informação, de forma a criar 
mecanismos para otimizar seu gerenciamento, utilizando para tal as novas 
tecnologias e estabelecendo interfaces com diferentes disciplinas cientificas. 
(MESSIAS, 2005, p.12). 

 

                 Sendo uma ciência capaz de estabelecer pontes com os mais diversos 

ramos científicos, a CI tem como função estudar os processos da informação desde a 

sua gênese até o seu uso final pelo individuo, pensando e desenvolvendo 

mecanismos para que esses processos possam ser cada vez mais práticos e 

eficientes. 

                 Silva e Gomes (2015, p.147), tomando as palavras de Barreto (1994), 

indica que informação pode ser definida como “estruturas simbolicamente 

significantes com a competência e a intenção de gerar conhecimento no indivíduo, em 

seu grupo e na sociedade”. Estudos detalhados voltados à compreensão dessas 
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estruturas, seus desdobramentos e suas interações com o meio social são a base que 

sustentam essa “nova” ciência, como demonstram os autores a seguir:  

 

Compreender as práticas informacionais no âmbito de processos, fluxos, 
gestão e tecnologia, especialmente digitais aplicadas aos centros de 
informação e espaços informacionais diversos (físico e/ou digitais) bem como 
compreender aspectos teórico-epistemológicos da informação têm sido os 
grandes desafios que justificam a existência e atuação da Ciência da 
informação (CI) como campo de conhecimento científico. (SILVA; GOMES, 
2015. p.145). 

 

                 A eficácia do percurso dado – informação - conhecimento depende de 

como os indivíduos se apropriam desses elementos e como os desenvolvem, dando 

as aplicações pertinentes a cada um deles, a fim de que essa mutação ocorra 

adequadamente. A CI existe para tornar essa apropriação deveras eficiente, pela 

maior quantidade de pessoas possível.  

                 É sob essa perspectiva que esta pesquisa foi desenvolvida, com o 

propósito de tornar cada vez mais acessível as informações contidas no conjunto 

documental inventariado, difundindo seu conteúdo para que cada vez mais pessoas 

possam se apropriar das informações e transformá-las em variados conhecimentos, 

ratificando a importância da informação arquivística na construção da memória social 

de um grupo. 

          

         2.1 Informação, memória e identidade 

                   É fato que o passado pode ser transmitido a partir da oralidade. Mas é 

através de documentos, sejam estes livros, fotos, artefatos e toda uma gama de itens,  

que essa transmissão pode ser melhor e mais efetivamente assegurada. São os 

documentos que mantêm viva a memória, seja ela individual ou coletiva, de uma 

determinada época. 

                   Partindo do nascimento da escrita até a explosão dos documentos 

eletrônicos, a maioria das informações consideradas relevantes para construção e 

preservação da memória de um determinado grupo foram armazenadas em suporte 

de papel. Muito embora o conceito de documento, no início do século passado, já se 

apresentasse como sendo o livro, a revista, o jornal, a peça do arquivo, a estampa, a 

fotografia, a medalha, a música, é também atualmente o filme, o disco e toda a parte 
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documental que é formada após a emissão via rádio (OTLET, 1937 apud TANUS; 

RENAU; ARAÚJO, 2012). 

                 Para o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 73) 

documento é uma “unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte 

ou formato”. 

      Embora existam diversas espécies de documentos, trataremos aqui do 

documento escrito em suporte de papel, que é o tipo que compõe o acervo que 

acompanha o agente principal do nosso estudo. Essa forma de documentação, que 

inclui, por exemplo, livros, revistas, jornais, boletins, anais, dentre outros, ao longo do 

tempo vai sofrendo danos, causados pela ação do tempo e também pelo manuseio 

inadequado, que se não reparados, podem resultar na perda parcial ou total de 

informações preciosas para o entendimento da memória coletiva e, por vezes, 

individual.  

                 Preservadas em arquivos, essas informações são, de certa forma, 

mantidas prisioneiras de seu suporte original. Proporcionar acesso cada vez mais 

rápido para sua posterior disseminação é como um ato de libertá-las. 

                 Mas essa libertação precisa ser executada de forma série e responsável, 

de forma a garantir que todas as informações realmente sejam organizadas e 

disponibilizadas ao pesquisador, pois Orrico, Silva e Pereira (2019, p. 3) apontam que  

“nos arquivos há uma construção de instrumentos de pesquisa que indexam os 

documentos de arquivo custodiados que podem tanto colocar em evidência, quanto 

fazer desaparecer documentos de arquivo diante dos usuários”. Sendo os arquivos 

territórios de construção de memórias, para os autores: 

As instituições arquivísticas tem a função social de garantir acesso aos 
documentos de sua custódia por meio de instrumentos que representam os 
conteúdos desses registros, efetivando a transferência de informação nos 
arquivos como um processo que vai do armazenamento do documento até a 
divulgação de seus conteúdos, considerando os instrumentos de pesquisa 
como mediadores dessa finalidade. (ORRICO; SILVA; PEREIRA, 2019, p. 3). 

 

                 Para Halbwachs (2003), a memória se configura a partir da relação dos 

indivíduos com as instituições sociais às quais pertencem: família, igreja, escola e 

outras mais nas qual o sujeito possa estar inserido. 

                 No dia a dia, normalmente, não se percebe o papel da memória na 

formação da vida em sociedade. Para se refletir melhor sobre a importância da 

memória para a construção da subjetividade, equiparando em um panorama mais 
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amplo com a construção da memória coletiva, basta apenas que se imagine sem ela, 

sem nenhuma informação de quem se é, de onde se veio, o que se fez e se está 

fazendo nesse mundo.  

                 Conforme o Dicionário Online de Português (2020), memória define-se 

como a “faculdade de reter ideias, sensações, impressões, adquiridas anteriormente, 

o efeito da faculdade de lembrar, a própria lembrança, a recordação que a 

posteridade guarda” (grifos nossos). Porém, com o surgimento da escrita, a 

memória, que antes era oral, passou a ser armazenada em documentos, e são esses 

documentos, contendo todo o tipo de informação, dantes guardada na memória de 

cada pessoa, que a posteridade tem a responsabilidade de guardar, zelando para que 

a memória coletiva não seja perdida. 

                 A palavra memória origina-se na mitologia grega, na qual a deusa grega 

Mnemosine era cultuada como a mãe das musas, que protege as Artes e a História, 

sendo ela responsável por proporcionar a transmissão dos conhecimentos do passado 

entre os mortais. A história é construída a partir da memória seja ela escrita, oral ou 

material (artefatos, monumentos etc.).  

                 Estando presente nos próprios alicerces da História, e sendo compreendida 

como elemento crucial na formação da identidade cultural coletiva e individual, é 

imprescindível a sua preservação e valorização. Desde o seu surgimento, a sociedade 

tenta salvaguardar a sua história, inicialmente de forma apenas oral, depois com 

inscrições rupestres em cavernas, a preservação da memória é imprescindível a 

formação de toda identidade. Como aponta Lara: 

Estudar os elementos que constroem e constituem a memória se faz deveras 
importante, pois a mesma está intrinsecamente ligada ao processo de 
construção da identidade, seja ela individual ou coletiva. A partir de tais 
aspectos podem-se reconhecer os acontecimentos passados e ainda 
conservar as informações que nos são relevantes à preservação, 
rememoração.(LARA, 2016, p. 3) 

 
                 Com a invenção da escrita, escritos seguiram-se com essa mesma 

intenção, e, hoje em dia, com a vasta expansão do uso da internet, uma quantidade 

infinita de informações pode ser armazenada. Do seu surgimento aos dias atuais, a 

informação tem requerido cuidados e atenções, pois “a informação sintoniza o mundo. 

Como onda ou partícula, participa na evolução e da revolução do homem em direção 

à sua história. Como elemento organizador, a informação referência o homem ao seu 

destino” (BARRETO, 1994, p.1). 
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      Memória define-se como sendo a “possibilidade que a consciência tem de 

evocar imagens recuando até o passado e reconhecendo-as como tais, e extrair os 

elementos de uma informação repetitiva ou não”, como destaca Cunha e Cavalcanti 

(2008, p. 243). Tal definição assemelha-se ao pensamento do historiador Jacques Le 

Goff, para quem a memória é a propriedade de conservar certas informações, que, 

remetendo a um conjunto de funções psíquicas, possibilitam ao homem atualizar 

impressões ou informações passadas, ou representadas por ele como passadas: 

 

A utilização de uma linguagem falada, depois escrita, é de fato uma extensão 
fundamental das possibilidades de armazenamento da nossa memória que, 
graças a isso, pode sair dos limites físicos do nosso corpo para estar 
interposta quer nos outros quer nas bibliotecas.  Isto significa que, antes de 
ser falada ou escrita, existe uma certa linguagem sob a forma de 
armazenamento de informações na nossa memória. (LE GOFF, 1990, p. 
425). 

            

          2.2 Memória coletiva 

                 Lembrar faz parte da vida. Lembramos da nossa infância, dos lugares 

interessantes que já visitamos, de pessoas especiais que não se encontram mais 

presentes, de acontecimentos marcantes. Lembramos das nossas músicas 

preferidas, do nosso primeiro beijo. Tudo que é precioso ao ser humano fica 

preservado em sua memória. Todas as vivências e experiências. São as chamadas 

memórias individuais.             

                 Entretanto, as memórias de um indivíduo não pertencem somente a ele 

próprio. Para o sociólogo francês Maurice Halbwachs (1877-1945), as memórias de 

uma pessoa não pertencem apenas a ela própria, uma vez que nenhuma lembrança 

pode existir sem encontrar-se inserida em uma sociedade. Ao desenvolver esse 

pensamento, Halbwachs criou o conceito de memória coletiva. 

                  A memória coletiva advém do entrelaçamento de várias memórias 

individuais. Ao compartilharem suas experiências uns com os outros, o passado vai 

sendo transmitido de uma geração para a outra. Esse conhecimento que perdura entre 

o passado e o presente, a perpetuação da memória, é que garante a continuidade dos 

grupos sociais (DEGLINOMINI, 2014, p. 12). 

                 Memória coletiva se refere àquela memória que pertence à sociedade em 

geral ou a um determinado grupo de pessoas, seja ele um grupo familiar, étnico, 

religioso, uma cidade ou uma nação, e que vem sendo transmitida através das 
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gerações. Isso pode ser melhor exemplificado: quando participamos de algum 

momento importante na história, isso gera em nós uma espécie de sentimento de 

pertencer a esse grupo social, porque partilhamos aquele acontecimento, que faz 

parte da nossa memória coletiva. A pandemia de Covid-19, o momento político 

conturbado que o Brasil vive –  todas essas lembranças presentes em cada indivíduo 

contemplam essa memória coletiva.  

                 De acordo com José D’Assumpção Barros, contudo, é preciso que não se 

veja a memória como apenas um depósito de dados, onde se depositam lembranças 

e o mesmo permanece inerte, mas como um território vivo, político e simbólico, onde 

as lembranças e esquecimentos são capazes de recompor os seres sociais, sendo a 

memória fonte construtora de referências entre o passado e o presente.  O autor 

afirma que é fundamental superar essa visão comum de memória como sendo um   

[...] mero depósito de dados e de informações relativas à coletividade ou à 
vida individual, devemos pensar na memória como instancia criativa, como 
uma forma de produção simbólica, como dimensão fundamental que institui 
identidades e com isso assegura a permanência de grupos. (BARROS, 2009, 
p. 37). 

                 Definir com clareza o que diferencia as noções de memória individual, 

memória coletiva e memória social é uma tarefa árdua, visto que os seus contornos 

não são nítidos, como aponta Gondar (2008). A autora considera que a distinção pode 

variar de acordo com a abordagem de cada autor, a exemplo do historiador Jacques 

Le Goff, que aplica o termo memória coletiva para sociedades sem escrita e designa 

como memória social às sociedades em que a escrita já existe, onde os documentos 

podem servir de testemunhas de tal memória social. 

Nas sociedades sem escrita, a memória coletiva surge como um cantar mítico 
da tradição, obedecendo geralmente a três grandes interesses: o primeiro 
seria a idade coletiva do grupo, que se funde nos mitos de origem(teríamos 
na Índia as idades do ouro, prata, bronze e ferro, às quais os gregos 
acrescentariam mais uma, intercalando-as entre o bronze e o ferro: a idade 
dos heróis); um outro interesse seria relacionado às genealogias, 
expressando o prestígio dos grupos dominantes; e ainda um último estaria 
ligado ao saber técnico, transmitido por fórmulas práticas mescladas à magia 
religiosa. (GONDAR, 2008, p. 2). 
        

       Conforme Gondar, o surgimento da escrita facilitou o processo de 

perpetuação da lembrança, uma vez que os fatos e acontecimentos deixaram de ser 

transmitidos apenas através da oralidade e passaram a ser registrados em suportes 

que tinham essa finalidade, preservar a memória, sendo inicialmente marcados em 

osso, pele, folhas de palmeira e, posteriormente, em “papiro, pergaminho e papel. 
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Esses documentos escritos conferem um suporte material à memória, ampliando-a, 

transformando-a, e estabelecendo a fronteira onde, segundo Le Goff, a memória 

coletiva torna-se memória social” (GONDAR, 2008, p. 2). 

                 Por mais individual, particular que uma memória possa ser, ela foi 

adquirida, construída a partir do convívio, do meio social em que o indivíduo esteve 

inserido. O sociólogo francês Maurice Halbwachs entendia a memória coletiva como 

a reconstrução de um passado pertencente a um determinado grupo social: “as 

memórias de um indivíduo nunca são só suas, uma vez que nenhuma lembrança pode 

existir apartada da sociedade.” (HALBWACHS, 2003  apud CASADEI, 2010 p.154). 

                  Leal (2012) também apresenta a visão deste estudioso, Halbwachs, para o 

qual a dimensão de memória vai muito além do plano individual, uma vez que as 

memórias de um indivíduo não pertencem apenas a ele próprio e nenhuma lembrança 

existe sem encontrar-se inserida em uma sociedade. As memórias são construídas a 

partir de grupos sociais, e são esses grupos que determinam o que é memorável e os 

lugares onde se deve preservar essa memória, pois “a constituição da memória de um 

indivíduo é uma combinação das memórias dos diferentes grupos dos quais ele 

participa e sofre influência” (LEAL, 2012, p. 3).      

                As informações antes armazenadas na memória do indivíduo, memórias 

estas que já foram construídas a partir de um contato com o ambiente no qual ele 

estava inserido, e que agora encontram-se depositadas em algum tipo de documento, 

devem ser preservadas e disponibilizadas, para que outros se apropriem delas e 

acabem por gerar outras memórias, pois estas, embora não deixem de existir 

individualmente, são essencialmente coletivas. 

A memória individual não deixa de existir, mas está enraizada em diferentes 
contextos, com a presença de diferentes participantes, e isso permite que 
haja uma transposição da memória de sua natureza pessoal para se 
converter num conjunto de acontecimentos partilhados por um grupo, 
passando de uma memória individual para uma memória coletiva. (LEAL, 
2012, p. 3) 
 

              Como bem disse Cibele Dias Borges (2011, p.1), “são os indivíduos que 

lembram, no sentido literal, físico, mas são os grupos sociais que determinam o que é 

‘memorável’, e também como será lembrado”. Assim, nenhuma memória existe 

sozinha, desvinculada do meio social, ou é pertencente apenas a um único indivíduo. 

Os arquivos de pessoas, apesar de terem sido acumulados inicialmente em um âmbito 

particular, guardam informações que, inseridas em um contexto social, dizem respeito 
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à memória coletiva, e essas informações, antes desse pensar em disseminação, 

precisam ser preservadas, pois é através delas que se pode evocar a memória do 

grupo social qual esta documentação, a partir de seu produtor, se insere. 

 

Sem memória, o presente de uma cultura perde as referências ideológicas, 
econômicas e culturais que a originaram. [...] A memória individual ou coletiva 
é, pois, um sistema onde se cruzam estruturas culturais, políticas e 
econômicas enquanto códigos de representação. As representações do 
passado e do presente e as idealizações do futuro também convivem na 
memória, conferindo ao indivíduo identidade cultural e grupal. (BARROS, 
1999, p.35). 

              

                 Como construtoras da história que são, as memórias de um povo devem 

ser salvaguardadas para que sua cultura e identidade não venha a se perder com o 

passar ininterrompível do tempo. 

                 Nas instituições arquivísticas, a maneira de se preservar essa memória é 

protegendo a documentação que se encontra sob sua guarda e promovendo acesso, 

para que se construam novos lugares de memória. 

                 O ato de organizar a informação e construir instrumentos que facilitem sua 

localização, tornando o acesso mais fácil e rápido, além de otimizar o tempo do 

pesquisador, também contribui para a preservação da informação em seu suporte 

original, uma vez que o manuseio desordenado, a longo prazo, vai causando danos 

irreversíveis aos documentos, que, em se tratando de arquivos permanentes e 

históricos, subentende-se que são documentos antigos e que necessitam de maiores 

cuidados. Estando em posse de um instrumento de pesquisa, ao analisá-lo, o 

pesquisador saberá se a informação que busca de fato existe naquele determinado 

acervo e a sua localização exata, isso evitará que o consulente fique a remexer todos 

os documentos do fundo e permitirá que o mesmo vá diretamente ao item onde se 

encontra a informação desejada.  

                 Os instrumentos de pesquisa de um arquivo, que se apresentam em forma 

de guias, inventários, catálogos e índices, são importantes por proporcionar facilidade 

de acesso aos documentos, assim como são meios de evidenciar a existência e o 

conteúdo do acervo entre a sociedade. 

  

3   ARQUIVO E INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA  
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                 Durante todo o tempo, os mais diversos documentos estão sendo 

produzidos, recebidos e acumulados por entidades públicas e privadas, por pessoas 

e famílias. No entanto, nem todo documento, após cumprir as suas funções primárias 

para quais foi gerado, apresenta características que o insira do âmbito da 

documentação arquivística e o coloque sob a custódia de um arquivo enquanto 

instituição de guarda. Segundo Schellenberg, documento de arquivo apresenta-se 

como sendo: 

 

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 de 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 neles contidos. (SCHELLENBERG, 
2006, p.41). 

 
                 Tal definição, que se refere apenas aos documentos de cunho 

administrativo, organizacional, que até pouco tempo atrás era a única plenamente 

aceita pelos profissionais da arquivologia, deixa de lado a documentação produzida e 

acumulada por pessoas físicas e famílias. 

               Para ser considerado um documento de arquivo é necessário que haja 

organicidade entre os itens documentais. Sendo possível estabelecer essa relação 

orgânica entre os documentos pertencentes a um indivíduo, estes podem ser 

caracterizados como documentos de arquivo, dessa maneira, formando um fundo de 

arquivo pessoal. 

                 Em sua obra publicada no início desse século em que nos encontramos, 

tendo sido traduzida e editada no Brasil em meados de 2010 a partir de textos 

escolhidos, o  francês Bruno Delmas (2010, p.18) já lançava o seguinte 

questionamento: “arquivos servem pra quê?”. Para o autor, esse desconhecimento 

acerca do que sejam arquivos e quais as suas atribuições e finalidade ainda impera 

entre a população nos dias atuais e acomete não apenas as pessoas comuns, mas 

também políticos, intelectuais e a mídia.  

               Com o desenvolvimento das sociedades, a produção de documentos 

aumentou de forma exponencial. Mas por que se tornou necessária, e atualmente é 

cada vez mais imprescindível a organização e preservação dessa documentação que 

já serviu ao seu propósito de origem? Para Delmas (2010):  
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Conservar seus arquivos é um ato indispensável. Eles são o produto 
necessário do funcionamento de toda sociedade organizada. Quanto mais 
uma sociedade se desenvolve, mais as atividades humanas são 
numerosas, diversificadas e interdependentes. Quanto mais documentos 
são usados para que os homens registrem seus atos e assegurem a sua 
continuidade e estabeleçam relacionamentos duráveis entre si, mais eles 
produzem e conservam arquivos. (DELMAS, 2010, p. 19). 

 

                 Segundo o estudioso europeu, o papel dos arquivos tem acompanhado 

todo o processo de evolução nas comunicações, desde a invenção da escrita até as 

mensagens eletrônicas, e nisso, as suas utilidades foram se multiplicando. Dentre 

essa multiplicidade de funções, Delmas chama a atenção para quatro fundamentais, 

quais sejam:  

 

Os arquivos servem para provar, lembrar-se, compreender e identificar-
se. Provar seus direitos, é uma utilidade jurídica e judiciária. Lembrar-se é 
uma utilidade de gestão. Compreender é uma utilidade científica de 
conhecimento. Identificar-se pela transmissão da memória e uma utilidade 
social. (DELMAS, 2010, p. 21).  
 

 
               A faculdade probatória que lhe é inerente consta como a razão primária 

para se conservar um documento. Fazer uso de documentos de arquivo para 

comprovar seus direitos ou isentar-se de alguma pena que lhe esteja sendo inferida 

irregularmente é uma prática que decorre da antiguidade até os dias atuais. 

             Quanto à utilidade de lembrar-se, refere-se ao fato de que, poder olhar para 

o rastro das atividades outrora realizadas, essa lembrança preservada através 

documentos, é imprescindível para a continuidade dessas ações. Como o próprio 

autor cita, a caráter de exemplo, durante a mudança de cargo de prefeito em uma 

administração municipal, faz-se necessária uma organização e transferência do 

conhecimento a respeito dos documentos do arquivo para o novo ocupante do cargo, 

para que o mesmo possa dar seguimento à plena realização de seu trabalho, visando 

o que já foi feito, o que está em andamento e o que pode ser pensado para o futuro. 

                 Delmas (2010, p. 37) evidencia, então, que “os arquivos são a memória de 

estudos e constituem uma preciosa ferramenta de trabalho”. Além de propiciarem a 

pesquisa histórica, tendo uma relação indissociável com esta, os documentos de 

arquivos apresentam contribuições importantes para estudos sociológicos, 

geográficos, econômicos, antropológicos, biológicos, dentre muitos outros. 
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                 É essencial conhecer suas raízes e se reconhecer como parte de algo, de 

uma cultura, de uma sociedade. Os arquivos preservam em seu seio a memória 

política e sociocultural de famílias, comunidades, empresas. Quando há dúvida a 

respeito desse pertencimento, os documentos de arquivo podem propiciar um 

caminho para a recuperação das informações construtoras desse entendimento. À 

guisa de exemplo, pode-se citar o caso de uma criança que foi adotada e, ao tornar-

se adulta, deseja saber de onde veio, quem são seus pais biológicos, a sua história. 

Para dar início a essa jornada retrospectiva, recorre ao arquivo para obter as 

informações acerca de seu nascimento, processo de adoção, etc. 

                 Oriundo da necessidade que o homem desenvolveu, ao longo da evolução 

das sociedades, de registrar e posteriormente difundir as informações relacionadas à 

sua época, advindas de suas ações e realizações, os arquivos, sobretudo os que se 

encontram em fase permanente, apontam como sendo o habitat da informação 

histórica. 

                  A necessidade, não apenas de arquivar, mas também de bem gerir essas 

informações torna-se cada dia mais pungente, visto que a explosão informacional que 

se deu no século XX, a partir do desenvolvimento tecno-científico do pós-guerra, 

salientou a primordialidade de um olhar mais especializado quanto à obtenção, 

tratamento, preservação e disseminação de itens informacionais. E a pandemia de 

2020, que assolou o mundo, colocando a todos em isolamento social, evidenciou a 

urgência em se promover o acesso a informações por vias digitais. 

                 O conceito de arquivo se modificou ao longo do tempo, acompanhando as 

mudanças sofridas pela sociedade, não apresentando assim uma conceituação 

definitiva. O conceito de arquivo é amplo, tendo sido definido por muitos estudiosos 

da área.  

                 Schellenberg (2004, p. 35), por exemplo, aborda o termo arquivos 

(archives) em seu livro Arquivos Modernos como de origem grega, cuja definição, pelo 

Oxford English Dictionary, é: “a) lugar onde são guardados os documentos públicos e 

outros documentos de importância, e b) registro histórico ou documento assim 

preservado”. O autor menciona que a duplicidade quanto ao significado do termo pode 

gerar certa confusão, visto que se refere à instituição enquanto espaço de guarda e 

também aos materiais de que ela se ocupa. 

                 Enquanto instituição responsável por guardar, preservar e divulgar 

informações, atualmente os arquivos custodiam não apenas documentos públicos, 
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mas também privados, que lhes são doados, respectivamente, pelas entidades 

produtoras e por seus titulares, ainda em vida, ou por seus parentes, após sua morte, 

no caso dos arquivos de pessoas e famílias. 

               Quanto aos documentos que compõem os acervos preservados por essas 

instituições, não são mais apenas os que se apresentam em forma escrita, mas 

também abrangem uma vasta gama de materiais audiovisuais, fonográficos e 

iconográficos. 

                Abaixo, segue um quadro com conceitos de arquivo em dicionários 

especializados da área e segundo alguns autores conceituados. 

 

Quadro 2 – Conceito de Arquivo segundo dicionários e autores 

 

 

Dicionário de Biblioteconomia e 

Arquivologia (2008, p. 24) 

Conjunto de documentos, quaisquer que sejam 

suas datas, suas formas e seus suportes físicos, 

produzidos ou recebidos por pessoa física ou 

jurídica, ou por instituição pública ou privada, em 

decorrência de suas atividades. 

 

Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística (2005, p. 27) 

Conjunto de documentos produzidos e 

acumulados por uma entidade coletiva pública 

ou privada, pessoa ou família, no desempenho 

de suas atividades, independente da natureza do 

suporte. 

 

 

 

 

Bellotto (2002, p. 18) 

Arquivos são conjuntos orgânicos de 

documentos produzidos/recebidos/acumulados 

por um órgão público, uma organização privada 

ou uma pessoa, no curso de suas atividades, 

independentemente de seu suporte, e que, 

passada sua utilização ligada às razões pelas 

quais foram criados, podem ser preservados, por 

seu valor informativo, para fins de pesquisa 

científica ou testemunho sociocultural. 

 

 

 

 

Arquivo é um ou mais conjuntos de documentos, 

qualquer que seja a sua data, forma e suporte 

material, acumulados de forma natural por uma 

pessoa ou instituição pública ou privada no 

decurso da sua gestão, preservados, 



36 

 

Heredia Herreira (1991, p. 89 – 

tradução nossa) 

respeitando essa ordem, para servir de 

testemunho e informação para a pessoa ou 

instituição que os produz, para os cidadãos ou 

para servir de fontes de história. 

 

 

 

Paes (2004, p. 16) 

Acumulação ordenada dos documentos, em sua 

maioria textuais, criados por uma instituição ou 

pessoa, no curso de sua atividade, e 

preservados para a consecução de seus 

objetivos, visando à utilidade que poderão 

oferecer no futuro. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

                 Faz-se necessário que a definição de arquivo se faça com base em mais 

de um conceito, de modo a se alcançar um significado mais claro e objetivo, sem se 

perder de vista a importância que essa instituição-memória tem no que diz respeito à 

guarda, preservação e difusão da informação nela contida. 

               Com o contínuo aumento da massa documental, necessita-se cada vez 

mais, não apenas de locais adequados para essa custódia, mas de mecanismos que 

promovam cada vez mais acesso às informações que se encontram preservadas 

nessa documentação. 

                 Segundo a Arquivologia, o ciclo de vida dos documentos divide-se em três 

fases ou idades, quais sejam corrente, intermediária e permanente, caracterizadas 

pelo uso que é feito dos documentos e a frequência com a qual são consultados. 

                 Em seu livro “Arquivos Permanentes: tratamento documental”, Heloísa 

Liberalli Bellotto (2006) nos apresenta os arquivos em suas três conhecidas fases: o 

arquivo corrente corresponde aos documentos que se encontram em funcionalidade 

primária, ou seja, exercem a função para a qual foram criados.  

                Na idade intermediária, após “ultrapassarem seu prazo de validade jurídico-

administrativo”, sendo então consultados com menos frequência, os documentos são 

armazenados em um local, que pode ser afastado da administração, onde irão 

aguardar sua destinação final. “É nessa fase que os documentos são submetidos às 

tabelas de temporalidade, que determinam seus prazos de vigência e de vida, 

segundo as respectivas tipologia e função” (BELLOTTO, 2006, p. 24). 

                Na terceira e última idade, os chamados arquivos permanentes ou 

históricos, constituem-se de documentos com mais de 25 anos completados desde 
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sua produção, que agora apresentam valor secundário (científico, social e cultural) 

não podendo ser descartados, pois contêm grande valor informativo para a sociedade, 

sendo considerados a matéria-prima da história, como enfatiza Bellotto em um outro 

estudo: 

Sendo a função primordial dos arquivos permanentes ou históricos o 

incumbir-se de recolher e tratar os documentos públicos após o 

cumprimento das razões pelas quais foram gerados, são eles os 

responsáveis pela passagem desses documentos da sua condição de 

arsenal da administração” para a de “celeiro da história”. (BELLOTTO, 2014, 

p. 58). 

 

               Justamente na transição da idade intermediária para a idade de guarda 

permanente é que se faz necessária uma maior atenção quanto ao tratamento  

documental, atentando-se para quais documentos podem ser descartados e quais 

precisam ser preservados de forma definitiva por conterem informações importantes 

para o Estado e para a sociedade, como é notável nessa passagem do texto de 

Jardim:   

Constituindo os arquivos permanentes, estes documentos tem sua guarda 

pelas instituições arquivísticas públicas justificada em dois aspectos. De um 

lado, em função do uso desses documentos para a pesquisa científica e, do 

outro, como fator de testemunho das ações do Estado e garantia de direitos 

dos cidadãos. (JARDIM, 1995, p. 3). 

 

                 Nesse texto, Jardim discorre sobre como a memória é expressa no arquivo 

permanente como materializada, confundindo-se com o próprio arquivo, devendo 

assim ser preservada definitivamente. Porém, documentos não nascem históricos, 

eles são criados para uma determinada função e passam por todo um ciclo até 

chegarem à fase de instrumentos de construção e manutenção da memória, 

ressaltando a necessidade de uma devida avaliação. 

A quantidade e a variedade de suportes e formatos documentais, de um 

lado, e a escassez de recursos arquivísticos, de outro, implicam que os 

documentos produzidos e acumulados por uma organização devam 

inevitavelmente passar por um processo de avaliação. Esta avaliação 

teria objetivos aparentemente muito simples: identificar o valor dos 

documentos de maneira a estabelecer prazos de retenção nas fases 

corrente e intermediária, definindo assim as possibilidades de eliminação, 

microfilmagem e recolhimento aos arquivos permanentes. (JARDIM, 

1995, p. 6). 
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                 Para se compreender melhor a problemática que envolve o tratamento dos 

acervos públicos, faz-se necessário compreender as bases legais que norteiam tal 

gerenciamento. Como é possível observar na Resolução nº 27, de 16 de junho de 

2008, do Conselho Nacional de Arquivos (2008): 

Dever do Poder Público, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, criar e manter Arquivos Públicos, na sua específica esfera de 
competência, para promover a gestão, a guarda e a preservação de 
documentos arquivísticos e a disseminação das informações neles contidas. 
(BRASIL, 2008, p.1). 

 

                 Assim como as teorias que regem o estudo da prática arquivística: 

 

A preocupação com a organização e o acesso aos documentos públicos é 
antiga, mas só recentemente foram dados passos decisivos neste sentido. A 
Constituição Federal de 1988 dispõe, no parágrafo 2º do artigo 216, que 
“cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 
necessitem”. Mais tarde, a lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe 
sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, preconiza a 
revitalização dos serviços arquivísticos do Poder Público por meio de 
programas de gestão de documentos, que reúnam procedimentos e 
operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e 
arquivamento de documentos. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 
2001, p. 9). 

               
                 Recolher, guardar, preservar a documentação histórica, assim como  

disseminar as informações nela contidas tem sido uma preocupação das instituições 

arquivísticas, que vêm tentando cumprir esse propósito, mesmo diante dos problemas 

enfrentados, como, por exemplo, a escassez de recursos e investimentos para um 

melhor tratamento documental e demais processos que ocorrem dentro dessas 

instituições, e visam tanto um melhor acesso ao conteúdo informacional quanto a 

preservação dos documentos. 

                 Praticamente toda documentação já definida como histórica apresenta 

danos que são causados devido à passagem do tempo. No decorrer dessa passagem, 

o mal acondicionamento, o manuseio de forma inadequada, a ação de papirógrafos, 

causam danos que são irreversíveis aos itens. 

                 Muitas vezes, ao ser doada por suas instituições produtoras, ou por titulares 

e/ou parentes, no caso dos arquivos pessoais, ou ainda quando adquiridas pelas 

instituições de guarda, a documentação já vem com rasuras, manchas, rabiscos, 

rasgos, dentre outros, que, consequentemente, geram algum prejuízo a seu conteúdo 

informacional.              
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                 Em seu “Tratado de Documentação”, Paul Otlet define o arquivo histórico 

como sendo 

[...] formado por documentos antigos, comumente manuscritos e originais, 
relativos à administração de tempos passados e compreendem 
principalmente a documentação dos organismos públicos e os documentos 
privados de famílias e de estabelecimentos. (OTLET, 2018, p. 6). 

 

                 Esses acervos preservam a representação de um povo ou sociedade. A 

partir do estudo de um arquivo histórico é possível compreender os costumes, o modo 

de vida, a economia, a política, toda uma cultura relativa a um meio social em 

determinada época.  

                 Todo item material onde foi registrado qualquer tipo de informação é um 

documento. Esse é um conceito que no passado apenas era relegado aos textos 

escritos, mas que, com o avanço e desenvolvimento das sociedades, veio a se 

modificar, adquirindo uma forma mais abrangente, como mostra Gonçalves (1998, p. 

18), ao afirmar que, “certamente, as grandes inovações tecnológicas do século XX e 

a possibilidade de registrar informações numa multiplicidade de materiais, dimensões 

e circunstâncias contribuíram enormemente para a ampliar a noção de documento.” 

                 Sobre o que seja documento de arquivo, a autora diz ser “o documento que 

um determinado organismo – seja ele pessoa física ou jurídica – produz no exercício 

de suas atividades” e esclarece que essa “produção” diz respeito tanto ao documento 

criado pelo próprio organismo quanto aos que ele recebeu. (GONÇALVES, 1998, p. 

20). 

                 Para Belloto (2008, p. 4), o elo que vincula o documento de arquivo à sua 

origem, ou seja, a ligação orgânica entre ele e a entidade que o produziu/acumulou é 

o que difere os documentos de arquivo dos demais documentos. Seguindo a 

discussão acerca dos documentos de arquivo, a autora afirma que: 

 

Os documentos arquivísticos formam conjuntos internamente inseparáveis 
correspondendo a conjuntos informacionais decorrentes do funcionamento 
de uma entidade pública ou privada (ou pessoa física) no exercício de suas 
funções. Esses arquivos, após o cumprimento das razões pelas quais foram 
criados, e eliminados os documentos rotineiros de interesse puramente 
temporal e circunstancial, passam a integrar os acervos dos arquivos 
permanentes ou históricos, devidamente separados – material ou 
virtualmente – em fundos de arquivo. (BELLOTTO, 2008, p. 16). 

 

                 Desta forma, toda a documentação que um indivíduo produz e acumula 

durante toda a sua vida é considerada documentos de arquivo, desde que sejam 
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identificados vínculos orgânicos entre si. E todo documento de arquivo traz em seu 

bojo informações que apresentam alguma relevância para pesquisas em qualquer 

área do conhecimento.  

                 Nesse âmbito, a realização de um inventário das séries documentais 

pertencentes ao Fundo Oliveira Telles visa fornecer maior acesso às informações nele 

contidas, uma vez que a documentação pessoal deixada pelo titular do referido fundo 

apresenta-se como uma fonte de suma importância, sobretudo para pesquisas de 

cunho histórico-cultural.           

                 De acordo com Silva (2010), a informação arquivística parece depender de 

uma materialidade do registro, que a informação exista de forma física, condicionada 

a um documento, produzido ou recebido oficialmente por uma organização, como 

constata Oliveira (2006): 

Entendemos informação dentro de uma perspectiva arquivística como uma 
representação registrada a partir de sua inserção em contexto administrativo 
de uma entidade coletiva ou de vida de uma pessoa ou família, passível de 
organização, tratamento, preservação, contextualização e comunicação, e 
como recurso para geração de conhecimento ou para o processo de tomada 
de decisões, podendo ser utilizada por multiusuários e produzir vários 
sentidos. (OLIVEIRA, 2006, p. 31). 

 
                 Também para Silva (2010), a visão informacional dos arquivos que se tem 

na literatura referente à área da Arquivologia acolhe as perspectivas de que a 

documentação arquivística informa, auxilia nos processos gerenciais e administrativos 

e compõe-se como ferramenta indispensável na salvaguarda da história.  

                 Seguindo ainda a visão do autor, podemos perceber correntes de 

pensamento que divergem ao que diz respeito às funções do arquivo, como se pode 

observar em Thomassem (2006), que defende que: 

 

[...] o trabalho arquivístico seja de análise da missão, da função e das tarefas 
do produtor do arquivo, visando configurar uma instância de intervenção para 
o arquivista, na perspectiva de ser este um agente na otimização de fluxos 
informacionais”. (THOMASSEM, 2006 apud SILVA, 2010.) 
 

 

                 Ao fazer uso do pensamento de Ketelaar (2002), Silva aponta que: 

[...] na visão informacional, o conceito de arquivo continua sendo o potencial 
de servir para compreender o passado, como é enfatizado pela perspectiva 
histórica. O arquivo está no valor atribuído pela sociedade à manutenção de 
evidência do passado para o futuro. (KETELAAR, 2002 apud SILVA, 2010). 
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                   Assim, a partir das suas próprias palavras, podemos notar em Silva (2010) 

que ambas as correntes de pensamentos podem ser adotadas: 

Presentes na visão gerencial, os objetivos da gestão da informação nos 
arquivos estariam no interesse de contribuir com a eficácia administrativa das 
organizações, considerando, também, os outros usos em termos de permitir 
um conhecimento histórico das sociedades. (SILVA, 2010). 

 

                 Segundo o conceituado arquivista Theodore Schellenberg (2006), “para 

serem considerados arquivos, os documentos devem ter sido criados e acumulados 

na consecução de algum objetivo”. Originalmente tendo sua definição cunhada pelos 

arquivistas que tiveram sua formação profissional trabalhando como os documentos 

produzidos no contexto administrativo-organizacional, os arquivos pessoais, que há 

um tempo despontaram como potenciais fontes primárias para os mais variados 

estudos, vêm lutando para tomar seu lugar de destaque nas práticas arquivísticas 

atuais. 

                A construção do presente trabalho veio contribuir para essa tomada de 

espaço, pois, ao passo que pretendeu inventariar o arquivo pessoal do escritor 

Oliveira Telles, apresentou análises que demonstraram a relevância das informações 

nele contidas. O inventário realizado, que posteriormente será apresentado em forma 

de livro e disponibilizado por vias físicas e digitais, resultará em uma maior visibilidade 

para o acervo em questão, colocando em foco a importância dos estudos voltados 

para os arquivos pessoais. 

 

          3.1 Arquivos privados    

                Bellotto (2006, p. 253) conceitua os arquivos privados, a partir da Lei n 

8.159, de 8 de janeiro de 1991, como sendo “os conjuntos de documentos produzidos 

ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades”. Por 

serem produtos dessas atividades pessoais ou institucionais, apresentam uma 

especificidade, que é característica primordial de fundos de arquivo, a organicidade, 

qualidade segundo a qual os arquivos espelham a estrutura, funções e atividades da 

entidade que os produziu. 

                 No âmbito dos arquivos privados, Bellotto (2006) chama a atenção para a 

necessidade de se observar os contornos que separam o que sejam fundos de arquivo 

e coleções. Para que se constitua um fundo, os documentos devem ter sido 

acumulados de forma natural, apresentando essa relação orgânica entre o documento 

individual e o conjunto no qual ele se encontra inserido. Sabe-se que dentro de um 
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conjunto documental privado, podem-se encontrar documentos que o titular reuniu 

intencionalmente, por diversos motivos, o que os caracteriza como coleções. 

                Ainda quanto a conceituação, Bellotto (2006) afirma que os arquivos 

privados devem ser distinguidos entre os arquivos gerados por instituições não 

governamentais e os arquivos que são gerados por famílias e indivíduos, 

considerando, segundo essa dicotomia, os arquivos econômicos: que constam da 

documentação gerada por empresas comerciais, industriais, financeiras ou de 

serviços, de pequeno, médio ou grande porte; os arquivos sociais, que compreendem 

os arquivos religiosos, os notariais e os oriundos de movimentos e entidades políticas, 

assim como também a documentação proveniente de instituições educacionais 

privadas e de associações de classe, esportivas, beneficentes e culturais; e os 

arquivos pessoais, cuja conceituação encontra-se embutida na própria conceituação 

de arquivos privados, que será melhor especificada na próxima seção deste trabalho. 

                 Quando se faz uma pesquisa por “arquivos privados” nas bases de dados, 

a predominância das fontes de informação que surgem sobre o assunto é focada nos 

arquivos pessoais, que é a categoria onde se incluem os arquivos produzidos por 

pessoas físicas e por grupos familiares. 

                 Vitoriano (2016, p. 11) vem nos reafirmar que os arquivos privados podem 

ser classificados a partir da natureza de sua produção. Dividindo-se em “arquivos 

pessoais e institucionais, ou arquivos de pessoas físicas e arquivos de pessoas 

jurídicas de direito privado”. Sobre os acervos institucionais, a autora salienta que há 

uma “grande dificuldade em garantir a manutenção desses acervos até que atinjam o 

status de patrimônio histórico documental”. Afirma ainda que: 

 

Considerando os arquivos privados, especialmente aqueles de origem 

institucional, a preservação do acervo significa, na maior parte das vezes, 

garantir a sua sobrevivência, após o desaparecimento da entidade que o 

produziu. É fato que entidades de direito privado tendem a desaparecer 

de maneira infinitamente mais rápida que as entidades públicas, por sua 

própria característica de empreendimento social ou individual. Garantir a 

preservação desses acervos implica em um conjunto de ações de curto, 

médio e longo prazo, que não podem prescindir da atuação das diversas 

instâncias sociais. Arquivistas, legisladores, historiadores, devem se 

envolver nesse processo. (VITORIANO, 2016, p. 12). 

 

                 Os arquivos privados institucionais, assim como os pessoais, apresentam 

informações importantes, constituem-se de imprescindíveis fontes de pesquisas, que 
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estão se perdendo com o tempo e a falta de entendimento de quem os produz e 

armazena, quanto a sua potencialidade histórica. Se faz necessário que se dê mais 

atenção a esses conjuntos documentais para que não sejam descartados sem antes 

serem avaliados por profissionais capacitados a compreender toda a importância 

informacional.        

 

Quadro 3 – Caracterização de Arquivos Privados 

• Origem por razões funcionais, administrativas, profissionais ou pessoais 

dentro das atividades de instituições não governamentais ou pessoas físicas.      

• Tipologia e suportes diversos dentro de um conjunto orgânico que obedece 

às razões acima explicitadas. No caso de arquivos de pessoas as tipologias 

são bastante semelhantes 

• Conjuntos orgânicos de documentos ordenados em seções, séries e 

subséries, processos e dossiês. O fluxo e organicidade são inerentes ao 

funcionamento e às atividades da instituição ou à vida pessoal e profissional 

do titular do arquivo. 

• Término dos prazos de utilização primária, ligada a cada uma das razões 

estipuladas no primeiro item. Os prazos devem ser normalizados por 

comissões constituídas pelas entidades produtoras de arquivo. No caso dos 

arquivos pessoais, o uso pela pesquisa se dá, em geral, após a morte do 

titular, passando a documentação a uma entidade pública ou privada ou, 

ainda, permanecendo em poder da família, que poderá autorizar o acesso. 

Em ambos os casos, devem ser previstos contratos e acordos com os 

herdeiros quanto a restrições parciais, publicações futuras, etc. 

Fonte: Adaptado de Bellotto (2006, p. 257). 

 

                 Os arquivos de pessoas, que são originalmente arquivos privados, nascem 

a partir do desenvolvimento das atividades do indivíduo. Referem-se à sua vida 

profissional, à administração do seus fazeres cotidianos e aos seus hábitos, gostos, 

preferências pessoais. 

                 Geralmente, os arquivos privados de um indivíduo, ou seja, o conjunto de 

toda a sua documentação particular, passa para a custódia de instituições, privadas 

ou públicas, após o falecimento do titular. Entretanto, é possível que, ciente do valor 
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informacional presente em seus arquivos, um indivíduo decida ceder essa custódia 

ainda em vida. 

                 O arquivo pessoal trata-se de um conjunto documental que foi acumulado 

ao longo dos anos, a maioria dos documentos tendo sido criados de maneira orgânica, 

mas muitos podem ter sido adquiridos de forma intencional, o que os distingue como 

sendo fundos de arquivo ou coleções. Cabe ao profissional especializado que foi 

designado para o tratamento inicial do conjunto de documentos fazer tal distinção. 

 

 3.2 Arquivos Pessoais 

 

                 Durante todo o tempo em que permanece vivo e em pleno uso de suas 

faculdades cognitivas, o indivíduo acumula uma diversidade de documentos, tendo 

como principal finalidade a prova da realização de suas ações. As atividades que 

desenvolveu, os lugares onde esteve, suas preferências a respeito dos mais variados 

temas, sua produção intelectual, seus posicionamentos políticos, sociais e culturais. 

Essa documentação produzida e acumulada de forma orgânica ao longo de sua vida, 

forma o seu arquivo pessoal. 

                 Todos possuímos arquivos pessoais que são sim passíveis de tornarem-

se fontes de pesquisas no futuro, porém, os arquivos de indivíduos que tiveram vidas 

proeminentes foram os que encabeçaram os estudos no âmbito dessa documentação 

específica e que abriram caminho para que profissionais da arquivologia dessem mais 

atenção aos arquivos de pessoas e famílias. 

               Os outrora chamados Arquivos pessoais, que hoje devem ser mais 

sabiamente chamados de Arquivos de pessoas, de uma pessoa e/ou de outra, 

denotando uma individualidade, como nos mostra Camargo (2009, p. 28), são 

documentos que se acumulam ao longo da vida de uma pessoa e carregam em si 

uma gama de informações que dizem respeito às particularidades da existência desse 

indivíduo, mas também refletem as características político-sociais do período em que 

ele esteve inserido, o que os torna potenciais fontes primárias de pesquisas para os 

mais variados estudos.  

             Diferentemente dos arquivos administrativos, públicos, os arquivos de 

pessoas podem apresentar características incomuns, contornos fluidos e não muito 

bem definidos, uma grande e diversificada quantidade de espécies e formatos 

documentais que desafiam os saberes e práticas com os quais a teoria arquivística 
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está acostumada (CAMPOS, 2017, p. 20). Talvez devido a isso não tenham sido muito 

bem apreciados pelos profissionais da área por muito tempo. 

                 A documentação pessoal de um indivíduo está intimamente ligada à sua 

trajetória. Entretanto não é originalmente criada com intenções de obter uma 

finalidade histórica posterior4. Ao serem produzidos, os documentos apresentam uma 

funcionalidade clara para quem o produziu, que é o seu uso de cunho probatório. 

Assim, o documento “não é uma construção, mas o resultado natural de todo o 

processo de que se originou e que foi ativado pelas necessidades do produtor.” 

(CAMPELLO, 2016, p. 66-73). 

                 Um dos primeiros textos a refletir sobre o arquivamento de documentos 

pessoais, segundo Heymann (2013, p. 73), foi o artigo “Evidence of me...”, escrito por 

Sue McKemmish, segundo o qual,  quando o indivíduo  guarda os seus documentos 

pessoais, intenciona prestar algum tipo de testemunho de sua vida , preservando suas 

memórias de experiências vividas e, assim, construindo a sua identidade pessoal. 

Contudo, para Heymann, é importante lembrar que: 

Nem todo gesto de arquivamento pode ser associado a uma vontade de 
memória ou a um testemunho. Buscar essa motivação em todos os 
documentos guardados pelo indivíduo equivaleria a atribuir um significado 
único [...] a diferentes gestos, operados em momentos distintos e com 
motivações as mais variadas. (HEYMANN, 2013, p. 74). 

 
             Oliveira (2010, p. 37) considera que esses conjuntos documentais nem 

sempre foram aceitos como sendo arquivos. O conceito de arquivo sempre esteve 

muito ligado aos processos administrativos, organizacionais, quando apenas o 

documento produzido no ambiente corporativo era reconhecido pelos arquivistas.  

            Em um dos textos considerados base da ciência arquivística, publicado em 

1898, e que veio a ter a sua primeira edição no Brasil no ano de 1960, sob o título de 

Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos, os holandeses S. Muller, J. A. Feith e R. 

Fruin, cunharam a seguinte definição de arquivo, segundo Duarte (2018):  

  

Arquivo é o conjunto de documentos escritos, desenhos e 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   (MULLER; FEITH; FRUIN, 1973, p. 13 apud DUARTE, 2018, 
p. 71).   

 
4 Podem ocorrer exceções, como o caso do político Gustavo Capanema, que guardou e organizou seus 
documentos durante sua trajetória como homem público, doando-os ainda em vida para o acervo do 
CPDOC (FRAIZ, 1998, p. 59). 
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               Duarte (2018) considera a definição de arquivo restritiva, mas observa que 

ela advém da prática arquivística dos estudiosos que a cunharam conforme a sua 

época. 

              Em seu texto, Duarte (2018) dialoga com Lucia Maria Velloso de Oliveira, 

quando a autora aponta como uma das hipóteses que explicam o lugar obscuro dos 

arquivos pessoais dentro da literatura da área como sendo uma consequência do 

processo histórico de formação e consolidação pelo qual passou a arquivologia, sendo 

a formação profissional de seus teóricos originária em suas vivências no âmbito dos 

arquivos públicos, portanto, todas as suas formulações teóricas estariam voltadas 

para a realidade da gestão de arquivos públicos, não levando em consideração os 

arquivos privados (OLIVEIRA, 2012, p. 32-33 apud DUARTE, 2018, p. 77 ).  

               Essa hipótese é corroborada por Duarte (2018, p. 78), quando, 

posteriormente, ele afirma que “a pouca atenção dada aos arquivos pessoais não 

seria fruto de exclusão conceitual deste objeto, mas sim pelo fato que de que estes 

conjuntos pessoais não estarem na ordem do dia dos profissionais que se tornaram 

teóricos”. 

                 Apenas recentemente a arquivologia voltou seus olhos para os estudos 

dos arquivos privados de pessoas físicas. Campello (2015, p. 21-22) afirma que foi a 

partir da década de 1980 que os arquivos pessoais começaram a ser abordados como 

arquivos, pois esse período consta como “um marco para as doações de arquivos 

pessoais às principais instituições de documentação.” 

             Oliveira (2010, p. 33) observa que, por muito tempo, sendo vistos e tratados 

como coleções, “os arquivos pessoais e familiares passaram a se destacar quando 

entendidos como patrimônio a ser preservado pela sociedade, ou seja, quando foi 

reconhecido o seu valor para o estudo histórico e como registro da memória da nação”. 

Assim, a estudiosa apresenta a seguinte definição para arquivos pessoais:  

 

Entendemos “arquivo pessoal” como conjunto de documentos produzidos, ou 
recebidos, e mantidos por uma pessoa física ao longo de sua vida e em 
decorrência de suas atividades e função social. Esses documentos, em 
qualquer forma e em qualquer suporte, representam a vida de seu titular, suas 
redes de relacionamento pessoal ou de negócios. Representam também o 
seu íntimo, suas obras etc. São, obviamente, registros de seu papel na 
sociedade, em um sentido amplo. (OLIVEIRA, 2010, p. 35).   

       
             Embora a arquivística não tenha considerado ao longo dos anos os 
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arquivos pessoais e familiares como sendo um material tipicamente arquivístico, 

entendendo como documentos de arquivo apenas os documentos que foram criados 

no âmbito administrativo, ao se compreender que os documentos de arquivo 

desempenham outras funções informacionais além daquela que fora sua geratriz, 

torna-se mais fácil o entendimento de que os arquivos de pessoas também possuem 

atributos informacionais diversos, importantes para vários tipos de pesquisa.  

 

Somente com a percepção de que o documento de arquivo pode ser utilizado 
para outro fim, diferente daquele que lhe deu origem, podem ser entendidos 
como arquivísticos os documentos produzidos por um indivíduo. [...] Essa 
percepção implica no reconhecimento de valores que podem ser atribuídos 
aos documentos, como histórico, cultural e de pesquisa. (OLIVEIRA, 2010, p. 
39). 

 

            Uma outra definição, similar à já apresentada, porém um pouco mais 

abrangente, para o que sejam “arquivos pessoais”, será encontrada em Belloto (2006): 

 

[...] o conjunto de papéis e material audiovisual ou iconográfico resultante da 
vida e da obra/atividades de estadistas, políticos, administradores, líderes de 
categorias profissionais, cientistas, escritores, artistas etc. Enfim, pessoas 
cuja maneira de pensar, agir, atuar e viver possa ter algum interesse para as 
pesquisas nas respectivas áreas onde desenvolveram suas atividades; ou 
ainda, pessoa detentoras de informações inéditas em seus documentos que 
se divulgados na comunidade científica e na sociedade civil, trarão fatos 
novos para as ciências, a arte e a sociedade. (BELLOTO, 2006, p. 266). 

 

             A partir do exposto, consideram-se arquivos pessoais os documentos 

produzidos a partir das atividades de pessoas que se destacaram em sua época e que 

tiveram suas obras imortalizadas segundo esses documentos, os quais podem servir 

de fontes de pesquisa para estudos que intentam compreender as questões de cunho 

intelectual e político vigentes em determinado período temporal, como também 

fornecer informações que contribuam para desdobramentos científicos e sociais, 

como nos mostra Camargo, ao apontar que: 

 

Só se costuma atribuir valor permanente aos arquivos de pessoas que 
alcançaram alguma expressão ou proeminência no mundo da política, da 
ciência, das artes, do direito, da filosofia ou da literatura [...]. Na própria 
definição do universo abrangido pelo arquivo pessoal, o prestígio do titular é 
que determina, muitas vezes, a possibilidade de estendê-lo de modo a 
abarcar livros, objetos, móveis e, no limite, até mesmo espaços edificados. 
Quando, ao contrário, se trata de “vidas que nada têm de extraordinário” as 
políticas institucionais tendem a estreitar essas fronteiras, seja retirando dos 
arquivos, para fins de preservação, apenas as espécies que supostamente 
atendem aos seus interesses de pesquisa, seja substituindo-os por relatos 
obtidos por meio da chamada história oral. (CAMARGO, 2009, p. 29). 
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            Um indivíduo que, durante sua vida, construiu uma obra que reflete o 

pensamento, uma estética de um determinado grupo social, tornando-se, assim, um 

marco histórico, deixa um legado que servirá para a construção de uma memória 

coletiva, a partir de sua memória individual, segundo Tognoli e Barros (2011), que 

ainda trazem o seguinte apontamento: 

 

Arquivo pessoal é a materialidade mais contundente na relação que se 
estabelece entre a memória individual e a coletiva, à medida que os 
documentos ali encontrados fazem parte do ideário individual de uma pessoa, 
que fez parte de um grupo político e/ou artístico e produziu documentos, ou 
seja, ele foi influenciado e influenciou os saberes e discursos produzidos em 
uma determinada época. (TOGNOLI; BARROS, 2011, p. 77). 

 

             As vivências e aprendizagens do indivíduo, as atividades desenvolvidas, 

os conhecimentos que construiu e compartilhou, as bandeiras que defendeu, suas 

contribuições para a sociedade em que estava inserido, todas essas informações se 

encontram preservadas em seus documentos pessoais. São representações físicas 

de memórias particulares que resistem ao tempo e atuam na manutenção da memória 

coletiva de um povo.  

                 O produtor do fundo que foi inventariado neste trabalho, Manoel dos 

Passos de Oliveira Telles, arquivou durante sua vida uma variedade de documentos, 

sendo eles: livros e traduções de sua autoria; artigos; correspondências enviadas e 

de terceiros; discursos proferidos; poemas, cadernos e cadernetas de anotações. 

Tudo era acumulado e arquivado de forma organizada, o que sugere que seus 

documentos foram preparados para sobreviver muito além de seu produtor. 

       A documentação guardada por Oliveira Telles, tanto a produzida quanto a 

acumulada, aborda sua autobiografia e os mais variados aspectos da vida e da cultura 

do povo sergipano, tratando de política, literatura, geografia, sociologia, educação, 

questões relativas à saúde e variadas efemérides locais e nacionais. 

                 Pode-se afirmar que Oliveira Telles foi um grande produtor textual, dada a 

sua vasta e variada produção intelectual, que consta de escritos em diversas áreas 

do conhecimento, sendo a maioria dos seus textos arquivados, manuscritos.  

                 Oliveira Telles foi um intelectual que, apesar de se considerar “um obscuro”, 

pensando que talvez nunca alcançasse a grandeza literária que almejava, era 

conhecedor do seu talento. Sempre datava seus escritos e guardava 

organizadamente seus rascunhos, numa clara pretensão de deixá-los para a 
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posteridade, crendo que certamente serviriam como futuras fontes de conhecimento 

e investigação. 

 

 4. NOTA BIOGRÁFICA: MANOEL DOS PASSOS DE OLIVEIRA TELLES5 

 

 Figura 1 – Fotografia de Oliveira Telles datada de 1910 

 

                               Fonte: Acervo iconográfico do IHGSE – PS – 252.                  

            

      Filho do padre Antônio Moniz Telles e Maria Luiza de Oliveira Pita, Manoel 

dos Passos de Oliveira Telles foi um escritor, magistrado, poeta, historiógrafo, 

linguista e professor sergipano. Nasceu em 29 de agosto de 1859, na então Vila de 

Nossa Senhora do Socorro do Tomar da Cotinguiba, que hoje corresponde ao 

município de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe.               

                 Tendo passado a sua infância e adolescência em Aracaju, fez seus estudos 

no Colégio Atheneu Sergipense entre os anos de 1873 e 1877. No ano seguinte, 

mudou-se para o Rio de Janeiro, com intenção de formar-se em engenharia. Porém, 

 
5 Como fontes de pesquisa sobre a vida e obra de Oliveira Telles, foram utilizados o Dicionário Bio-
Bliográfico Sergipano, de Armindo Guaraná; Estudos Filosóficos em Sergipe, de Jackson da Silva Lima; 
Homens do Brasil-Sergipe, de Manoel Liberato Bitencourt, e Ler e editar Contos e Novelas Sergipenses, 
de Manuel dos Passos de Oliveira Telles, de Renata Ferreira Costa. 
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algumas circunstâncias ocasionaram uma mudança em seus planos. Foi para Recife 

e lá formou-se em Direito no ano de 1885. 

                Sendo discípulo de um dos maiores nomes da intelectualidade brasileira, 

o também sergipano Tobias Barreto, com seu apoio tornou-se promotor público de 

Mossoró no mesmo ano de sua formatura. Posteriormente, exerceu cargos jurídicos 

nas cidades de Itabaiana, São Cristóvão, Gararú, Estância e Aracaju. Além de exercer 

o cargo na promotoria, também foi nomeado juiz municipal, atuou como professor de 

grego e de geografia, e foi diretor da Instrução Pública e da Escola Normal.  

                 Casou-se com Dona Maria Pastora de Oliveira Telles e desse matrimônio 

vieram seus quatro filhos: Garcilaso Moniz Telles, Maria Luíza de Oliveira Telles, Maria 

Dafne Moniz Telles e Antônio Alvares Moniz Telles (LIMA, 2013, p. 11). 

               Um homem dotado de uma rara inteligência e um vasto conhecimento 

literário e linguístico, dominava também vários idiomas, como latim, grego, inglês, 

espanhol, francês, italiano e ainda desenvolvia estudos acerca da língua tupi.  

               Oliveira Telles foi um dos sócios fundadores e honorários do IHGSE. 

Segundo Dantas (2012), após Florentino Teles, durante o discurso de fundação, ter 

apresentado o nome do desembargador aposentado João da Silva Melo para a 

presidência do IHGSE, o indicado aceitou de bom grado e convidou o Dr. Manuel dos 

Passos de Oliveira Telles para secretário. 

                 Foi também membro da Academia Sergipana de Letras – ASL, e já havia 

sido sócio correspondente do Instituto Histórico do Ceará (1907) e do Grêmio Literário 

da Bahia. 

               Por ter vivido a maior parte de sua vida em Sergipe, pode observar com 

maior destreza as vivências e hábitos de seu povo, construindo uma obra voltada ao 

enaltecimento de sua terra natal, defendendo seu território com garra e entusiasmo. 

Para Bittencourt (1912, p.186), Oliveira Telles foi “o mais operoso talvez dos escritores 

sergipanos que não abandonaram Sergipe, porventura aquele que melhor lhe 

conhece a língua, a poesia, os costumes, as tradições, a geografia e a história”. 

               Oliveira Telles dedicou a construção de sua obra a temas relacionados à 

História, Geografia, Linguística, Antropologia, Literatura, Filosofia, Arqueologia, 

Música e Jornalismo, o que resultou em uma vasta e diversificada produção 

intelectual. Foi um dos primeiros a dedicar-se ao estudo da música popular em 

Sergipe, tendo ainda criado textos sobre a historiografia e a formação geológica de 

Aracaju (SE).   
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       Foi o responsável por redigir “O Microscópio”, revista de crítica literária, no 

Recife (PE), e o Jornal “Estado de Sergipe”, de 1900 e 1907. Colaborou ainda nas 

colunas de periódicos como O Porvir, O Laranjeirense, Gazeta de Sergipe, Folha de 

Sergipe, Belo Sexo, Jornal Sergipe, O Guarani, O Estado de Sergipe, A Opinião, 

Sergipe, Correio de Aracaju, Jornal do Povo, A. B. C., do Rio de Janeiro (RJ), Revista 

do IHGSE, Revista da Academia Sergipana de Letras, entre outros. 

               Entre os principais destaques de sua obra poética encontram-se: Itabaiana; 

A conquista de Sergipe; Nihumita (inédito); Cristofaneida (inédito); e Versos (inédito). 

Na prosa, destacam-se: Sergipenses; Fainas; Folhas que caem; Ensaio sobre a 

música popular em Sergipe; Durante a vida; Contos e novelas sergipenses ; Aracaju 

(suas origens e futuro); Olímpio Campos; Ao romper o século XX; A carta da liberdade; 

A palavra; Joaninha – a inglesa; Cartas sertanejas; Pelo espírito e pelo pão; Diário de 

um pessimista, dentre outros.  

                 Sua obra de maior importância foi “Sergipenses (Escriptos Diversos)”, 

reeditada pelo IHGSE 110 anos após sua publicação original, em 1903, através do 

Projeto Biblioteca Casa de Sergipe, em 06 de agosto de 2013, na cerimônia de 

comemoração dos 101 anos da Instituição.  

                 Após sua morte, em 14 de março de 1935, o fundo Oliveira Telles foi doado 

ao IHGSE por um de seus filhos. Consta de seis caixas que se encontram 

devidamente acondicionadas e arquivam documentos que correspondem ao período 

entre os anos de 1885 a 1930 e estão sistematizados em “livros (livros manuscritos e 

livro epistolar, traduções), cadernetas, artigos, recortes de jornal, discursos, 

correspondência, palestras, poemas e manuscritos” (FREITAS et al., 2009, p. 33 apud 

COSTA, 2017, p. 56). 

 

 

5   INSTRUMENTOS DE PESQUISA E ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

                 Quando adentramos o universo dos estudos acerca da convergência entre 

arquivologia e Ciência da informação, deparamo-nos logo com a afirmação de 

Fonseca nos dizendo que “a informação não tem sido considerada como objeto 

privilegiado da arquivologia, aparecendo na literatura clássica da área, como uma 

consequência do documento de arquivo que, por sua vez, é visto como um elemento 

do arquivo.” (FONSECA, 2005, p. 10). 
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                 As instituições de documentação e os arquivistas têm como 

responsabilidade recolher, preservar, organizar e disponibilizar os mais variados itens 

documentais para a sociedade. A Ciência da informação se insere com a incumbência 

de desenvolver estudos e aplicá-los afim de otimizar esses processos. 

                   Segundo Paes (2004), “a função básica do arquivo como instituição é tornar 

disponível as informações contidas no acervo documental sob sua guarda”. No mundo 

contemporâneo, em que estamos cada vez mais conectados através da rede mundial 

de computadores, pensar em promover acesso remoto aos acervos documentais 

preservados nas instituições espalhadas pelo país é talvez o maior desafio dos 

estudos arquivísticos.  

                 Em uma comunicação feita recentemente no IX Seminário de pesquisas – 

FESPSP – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo -  que ocorreu nos 

dias 9 a 13 de novembro do presente ano, sob a temática Desafios da pandemia: 

Agendas para as Ciências Sociais Aplicadas, apresentei um trabalho intitulado 

Arquivos pessoais: custódia e acesso nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sul do Brasil. 

Um estudo comparativo que objetivou a realização de um levantamento acerca das 

instituições detentoras de acervos arquivísticos nas referidas regiões, a situação em 

relação a custódia de fundos pessoais e as condições de acesso remoto aos seus 

documentos. Em observação a essa questão, Vitoriano aponta: 

       

É de se perguntar, portanto, em que circunstância, os arquivos privados 

de empresas, entidades e pessoas, são preservados. Temos visto que 

somente um pequeno número desses arquivos tem sido preservado e 

tornado público. E mesmo assim, na maior parte das vezes, são os 

arquivos de empresas de capital misto e os arquivos pessoais de 

personalidades públicas (especialmente políticos e artistas) os que têm 

sido mais frequentemente abertos aos pesquisadores. (VITORIANO, 

2016, p. 14). 

 

                 Notou-se que, no Brasil, como é possível constatar a partir de informações 

disponíveis no site do Conselho Nacional de Arquivos – Conarq, regiões 

geograficamente grandes apresentam uma quantidade pequena de entidades 

custodiadoras. Em regiões com um espaço territorial menos abrangente, um grande 

volume de instituições arquivísticas registradas. Para além deste contraste, uma 

semelhança chama a atenção: a quase inexistência de políticas de acesso remoto ao 

conteúdo dos acervos preservados dentro das instituições. 
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                 Embora disponhamos hoje de uma extensa variedade de tecnologias da 

informação e comunicação, com a internet nos proporcionando conectividade em 

tempo real e pondo fim às fronteiras geográficas do conhecimento, o bom e velho 

suporte de papel ainda resguarda informações de suma importância, sobretudo para 

estudos de cunho histórico, e torna-se cada vez mais imprescindível que possamos 

ter acesso a eles, independente das distâncias em que se encontrem armazenados. 

                 Os acontecimentos que vem modificando a forma como o mundo se 

comporta desde o início de 2020, acentuaram a urgente necessidade de se pensar 

sobre digitalização de documentos e promoção de acesso remoto aos acervos. No 

decorrer desse período, qual ainda estamos vivenciando, o desenvolver de muitos 

estudos e pesquisas foi prejudicado, muitos foram paralisados, devido a 

impossibilidade de se ter acesso de forma física às instituições de custódia de 

documentos e a inexistência de informações disponíveis em meios digitais. 

              Entretanto, sabe-se que as questões que envolvem a digitalização de 

documentos percorrem caminhos mais espinhosos do que se pode pensar. Apenas 

transmutar um documento que se encontra em suporte físico para o digital não traz 

garantias de que as informações possam ser efetivamente disponibilizadas e obtidas 

de maneira eficiente por aqueles que a requerem.  

              Para que a digitalização de um acervo possa se dá de maneira realmente 

satisfatória, além de um aparato tecnológico adequado à essa finalidade, profissionais 

especialistas da área que possam ser responsáveis pelos processos e outros 

funcionários que estejam capacitados para os auxiliarem nessas tarefas, a instituição 

precisa do aporto intelectual por parte dos administradores, em suas variadas 

instancias. Um entendimento de que esse processo pode ser demorado e necessita 

que se invista nele muitos recursos. Não é apenas digitalizar e disponibilizar as 

informações online de qualquer maneira que promoverá de fato acesso à informação.  

              É também preocupante, que um processo de digitalização mal 

implementado e gerenciado venha a gerar o descarte do material físico de maneira 

equivocada. Os documentos em sua forma física que se encontram nos arquivos 

permanentes estão dotados de informações que certamente são relevantes para 

alguns estudos, como por exemplo: a gramatura do papel, a tinta que foi utilizada, 

dentre outras informações que só podem ser obtidas ao se analisar o item em seu 

suporte original. 
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              Podemos tomar como exemplo recente da falta de entendimento e 

compreensão que por vezes acometem alguns administradores sobre a importância 

da informação histórica presente nos acervos arquivístico o Decreto Nº 10.278, 

assinado em 18 de março do presente ano, pelo atual presidente da república. 

                 O Decreto estabelece “a técnica e os requisitos para a digitalização de 

documentos públicos ou privados, a fim de que os documentos digitalizados produzam 

os mesmos efeitos legais dos documentos originais”. Chegando ao final do documento 

oficial, uma breve ressalva sobre a preservação dos documentos que apresentem 

histórico, como é possível se observar no Art. 9º onde versa que “Após o processo de 

digitalização realizado conforme este Decreto, o documento físico poderá ser 

descartado, ressalvando aquele que apresente conteúdo de valor histórico”. Porém, 

não se especifica métodos, requisitos ou tampouco qual equipe de profissionais deve 

analisar e definir quando um documento possui valor para a construção e manutenção 

da história. Uma avaliação correta dos itens documentais é de suma importância do 

processo de guarda dos documentos como mostra Jardim, ao afirmar que 

A avaliação documental é acionada como o recurso técnico mais eficaz (na 

verdade, o único legitimado pela arquivologia) para a escolha de 

documentos “históricos” arquivísticos, passíveis de integrar o patrimônio 

documental de uma sociedade, em razão da sua capacidade de expressar 

a memória desse grupo. (JARDIM, 1995, p. 6).  

 

                A ausência de especificidade em relação aos procedimentos de avaliação 

documental neste decreto abre um precedente perigoso, porque ficará a cargo de 

quem decidir quais documentos possui atributos que mereçam ser preservados ou 

não? A criação de uma comissão formada por profissionais especializados para fazer 

a análise detalhada desses documentos a serem digitalizados é de suma importância. 

               É de se supor que fique a cargo dos profissionais arquivistas, sob o 

comando dos gestores dessas instituições, porém a realidade que se observa no país 

é de instituições públicas como arquivos, bibliotecas, museus e similares muitas vezes 

sendo chefiadas por pessoas que não tem formação para tal, e sequer tem o mínimo 

apreço ou respeito pelos itens muitas vezes de valor inestimáveis que se encontram 

sobre sua proteção.  

                 Partindo do ponto onde os documentos digitalizados disponham dos 

mesmos efeitos legais dos documentos originais, é possível que se veja na questão 

da digitalização uma saída para esse “acúmulo de papel”. Digitaliza tudo e descarta a 
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maioria, claro, resguardando os documentos com valor histórico. Mas um documento 

histórico não se apresenta com um letreiro gigante. A história é feita de minúcias, é 

preciso o olhar especializado de profissionais competentes e comprometidos. 

               Supõe-se que, da mesma forma que eles não foram previamente 

consultados acerca da construção do referido decreto, não serão chamados a avaliar 

o conteúdo dos itens documentais pós digitalização. 

 

          5.1 Os instrumentos de pesquisa como fonte de informação 

                 Instrumentos de pesquisa são a representação material das informações 

que estão contidas nos arquivos, que já se encontram em sua fase histórica, e tem 

como principal função promover o acesso a essas informações. 

             Nas instituições mantenedoras de acervos arquivísticos, os instrumentos 

de pesquisa são o meio mais eficaz de fazer a mediação entre a informação e os 

consulentes. Portanto, sua elaboração precisa ser bem detalhada, contendo 

informações claras e suficientes para que o pesquisador possa identificar a 

documentação que lhe é de interesse. 

              Os instrumentos de pesquisa a serem desenvolvidos em arquivos de 

guarda permanente são guias, inventários, catálogos e índices. Na tabela seguinte é 

possível observar cada instrumento de pesquisa e o nível de descrição ao qual ele 

está relacionado: 

 

Quadro 4 – Instrumentos de pesquisa e seus níveis de descrição 

NÍVEL BASE DA DESCRIÇÃO INSTRUMENTOS 

Instituição Conjuntos documentais 

amplos 

Guia 

Fundos, grupos e coleções Séries Inventário 

Séries Unidades documentais Catálogo 

Unidades documentais 

selecionadas 

pertencentes a uma ou mais 

origens 

 

 

Assunto; recorte temático 

 

 

Índice 

Fonte: Adaptado de Lopez (2002). 
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                Para além de um instrumento de pesquisa, cujo uma das principais funções 

é apontar a localização exata em que item documental se encontra dentro do acervo, 

facilitando a identificação e consulta dos documentos, o inventário traz em seu bojo 

uma gama de outras informações que contribuem para estudos e pesquisas acerca 

do fundo em questão. Apresenta inicialmente, seguindo-se ao nome do titular, um 

breve histórico de sua vida, as datas-limite que abarcam o fundo documental, 

designação do conteúdo do acervo, a expansão do arquivo, o estado de organização, 

as condições de acesso e histórico de custódia. Seguindo-se de uma descrição 

arquivística minuciosa, baseada nos padrões e normas, abrangendo a descrição das 

séries documentais. 

                Além de ser fornecido ao público consulente o acesso ao seu suporte físico 

(impresso) no local onde o fundo se encontra abrigado, a disponibilização em caráter 

virtual desse inventário permite que pesquisadores de todas as partes do país e do 

mundo possam ter em suas mãos, de forma rápida, uma fonte rica de informações 

acerca do titular e de seu acervo, sem ter a necessidade de se deslocar até a 

instituição de guarda desse arquivo. Já é um passo a mais na promoção de acesso 

remoto às informações arquivísticas, diminuindo o impacto negativo da atual 

impossibilidade de digitalização e disponibilização dos documentos. 

 

 

6 METODOLOGIA  

 

       Segundo Marconi e Lakatos (2003) o emprego dos métodos científicos não 

é de uso exclusivo da ciência, mas é possível afirmar que não existe ciência sem a 

utilização dos referidos métodos. As estudiosas definem o método científico como 

sendo: 

O conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança 
e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e 
verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 
auxiliando as decisões do cientista (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 82).  

 

       A pesquisa aqui desenvolvida trata-se de uma pesquisa aplicada, pois a 

mesma “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de 

problemas específicos.” (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 32-35). 

                 Foi realizada uma revisão da literatura acerca dos seguintes assuntos: 

informação, ciência da informação, documento, documento de arquivo, instrumentos 
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de pesquisa, acesso, memória, arquivos, assim como às rotinas referentes aos 

processos de gestão da informação documentária adequada ao ambiente 

informacional escolhido. O levantamento bibliográfico se dará a partir de textos 

fundamentais da Arquivística.  

                 A pesquisa-ação consta de uma metodologia em que é permitida ao 

pesquisador a realização de uma intervenção a fim de solucionar um problema de 

caráter social. Desta forma, o estudo empreendido caracteriza-se como sendo uma 

pesquisa-ação, pois tem como objetivo conhecer a problemática e intervir na realidade 

pesquisada, a partir da elaboração de um produto intervencionista, qual seja um 

inventário sumário do fundo Oliveira Telles, a ser aplicado no IHGSE, visando 

promover ações para propostas transformadoras, de modo a transformar a realidade 

do Instituto.   

               Ao desenvolver esse instrumento de pesquisa e disponibilizá-lo aos 

consulentes, pretende-se promover um melhor e mais rápido acesso à informação, 

contribuindo para pesquisas em diversas áreas do conhecimento e, por extensão, 

modificando de maneira benéfica a realidade da instituição. 

                 A pesquisa-ação é muito voltada para o âmbito educacional. Porém, sendo 

a Ciência da Informação dotada de notável interdisciplinaridade, é possível fazer uso 

dessa metodologia direcionada à solução de problemas, uma vez que se trata de um 

trabalho voltado para o indivíduo, promovendo acesso à informação, trazendo 

contribuição à mudança social.      

                 Segundo Elliot (1997, p.17), a pesquisa-ação: 
 

É um processo que se modifica continuamente em espirais de reflexão e 

ação, onde cada espiral inclui: aclarar e diagnosticar uma situação prática ou 

um problema prático que se quer melhorar ou resolver; formular estratégias 

de ação; desenvolver essas estratégias e avaliar sua eficiência; ampliar a 

compreensão da nova situação; proceder aos mesmos passos para a nova 

situação prática. (ELLIOT, 1997, p. 17 apud SOUTO, 2015, p. 20). 

 

                  Nesse âmbito, este estudo se desenvolveu a partir de procedimentos 

metodológicos visando diagnosticar um problema e formular estratégias para supri-lo, 

referente à questão do acesso à informação inserida nos documentos do fundo 

Oliveira Telles e pensando formas de apresentar novas ferramentas que 

proporcionem melhorias quanto a esse serviço. 



58 

 

                  Inicialmente foi feito um diagnóstico da instituição onde se dará o estudo, 

a saber o IHGSE, identificando os seus pontos fortes e fracos, afim de detectar as 

suas principais necessidades e onde melhor se encaixaria uma proposta de 

intervenção. 

                 Identificada a deficiência quanto aos instrumentos de pesquisa disponíveis, 

nasceu a proposta de construção de um inventário sumário do fundo Oliveira Telles, 

que pertence ao arquivo do instituto. 

                A partir de informações disponíveis na própria instituição e em outras 

fontes, foi produzida uma biografia do titular do arquivo pessoal estudado, Manuel dos 

Passos de Oliveira Telles, apresentando sua vida e obra enquanto um dos mais 

proeminentes intelectuais de Sergipe e do Brasil de fins do século XIX e início do XX. 

              Através de visitas periódicas e análise dos documentos pertencentes ao 

fundo, foi feita a descrição sumária dos itens documentais, identificando as séries que 

integram o fundo e descrevendo o seu conteúdo. 

                 Ao término da realização dessa pesquisa, tendo sido construído, 

organizado e devidamente formatado, o inventário do fundo Oliveira Telles será 

disponibilizado ao IHGSE e seus pesquisadores em forma impressa e digital. 

Posteriormente será analisada a possibilidade de ser apresentado em forma de livro 

físico, assim como serão traçadas estratégias para maior divulgação das informações 

contidas no mesmo intencionando transmitir maior conhecimento acerca da vida e 

obra dessa grande personalidade para toda a sociedade.  

   

7 DIAGNÓSTICO       

           

                 Sendo uma instituição secular, dedicada a guardar, preservar e disseminar 

as informações acerca da história e cultura do Estado de Sergipe, quando pensou-se 

em desenvolver essa pesquisa em gestão da informação e do conhecimento, o 

Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe – IHGSE, foi uma escolha certeira para a 

execução desse trabalho e aplicação do produto final que ele exige.  

                 Visto que há uma grande quantidade de conteúdo informacional abrigado 

nessa instituição, é de grande valia a criação de instrumentos que venham a facilitar 

o processo de disseminação dessas informações para a sociedade.   
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          7.1 Caracterização da instituição 

                 A fim de promover uma melhor compreensão acerca do ambiente onde se 

desenvolverá a pesquisa, foi feito um diagnóstico do espaço onde se encontra o objeto 

principal deste estudo. Assim, segue-se abaixo a caracterização institucional, segundo 

informações obtidas através do Estatuto do Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe.  

                 •  Nome: Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe – IHGSE. 

                 •  Natureza: Sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter lítero-científica. 

                 •  Localização: Rua Itabaianinha, número 41, Cidade de Aracaju. 

                 • Finalidade: promover estudos e pesquisas, animar o desenvolvimento 

intelectual e cívico do povo sergipano, estimular o conhecimento da História e da 

Geografia em todos os seus ramos e aplicações à vida social, política e econômica do 

país, tomando o Estado de sua sede como principal objeto de suas ações. 

                 São competências do Instituto: 

I – Coletar, adquirir, conservar e, quando for o caso, digitalizar documentos, 

arquivos, coleções, peças artísticas e outros objetos de valor histórico, 

arqueológico, geográfico e antropológico, especialmente os referentes ao 

Estado de Sergipe; II – Organizar e manter seções de museu, pinacoteca, 

arquivo, biblioteca, compreendendo mapoteca e hemeroteca, bem como 

outros meios de disponibilização do acervo à visitação ou consulta públicas; 

III – promover e manter intercâmbio cultural com instituições congêneres 

nacionais e do estrangeiro; IV – Aceitar a título de guarda, de forma definitiva 

e em caráter irretratável, documentos e arquivos particulares, para fins de 

conservação de divulgação, em época oportuna, nos termos de contrato ou 

acordo firmado; V – Colocar à disposição do público o seu acervo para fins 

de visitação ou consulta públicas, inclusive para utilização em pesquisas, 

estudos, publicação e outros meios difusores; VI – Publicar a revista do 

Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, editada desde 1913, para 

divulgação de estudos, pesquisas e quaisquer outros trabalhos de valor no 

âmbito da atuação da entidade; VII – promover reuniões, congressos, 

seminários, exposições, cursos, conferências e outras atividades culturais 

ligadas à finalidade do Instituto; VIII – conceder prêmios, diplomas e outras 

honrarias para distinguir trabalhos, pessoas e entidades, segundo normas e 

critérios regularmente estabelecidos; IX – Celebrar acordos, convênios e 

outros ajustes com órgãos ou entidades, públicas ou privadas, para o apoio 

à realização de suas atividades, divulgação de seu acervo cultural e maior 

promoção do Instituto. (ESTATUTO DO INSTITUTO HISTÓRICO E 

GEOGRÁFICO DE SERGIPE, Cap. II, Art. 6º). 

         

                 O IHGSE, também conhecido como “A Casa de Sergipe”, é uma das 

instituições de memória e cultura mais importantes de Sergipe. Fundado em 1912, o 

Instituto tem como principal função a preservação e disseminação da história e cultura 
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do povo sergipano. Seu acervo vem sendo constituído ao longo dos anos a partir de 

doações dos sócios e seus familiares, passando por períodos de vasto crescimento, 

assim como vem resistido aos mais variados tipos de intempéries. Possui hoje em seu 

interior unidades variadas de armazenamento e proteção de diversos itens 

documentais, a saber: arquivo, biblioteca, hemeroteca, museu e pinacoteca. 

 

Figura 2 – Fachada do IHGSE 

 

  Fonte: https://br.pinterest.com/pin/356628864220425287/   

 

                 No hall de entrada da instituição encontram-se expostas molduras com 

fotos de grandes personalidades que passaram pelo instituto ao longo dos anos desde 

a sua fundação. Vê-se também expositores com edições da Revista do Instituto 

Histórico e Geográfico de Sergipe, que, segundo a própria instituição: 

É periódico científico mais antigo em circulação no Estado, tendo publicado 

seu primeiro número em 1913. Com periodicidade anual, a Revista do IHGSE 

consiste no principal veículo da produção do conhecimento histórico 

em/sobre Sergipe. Recebe textos, sob a forma de artigos, resenhas, edições 

de fontes, conferências e comunicações que tenham caráter inédito e que 

versem, a partir de diferentes perspectivas – histórica, geográfica, 

antropológica, sociológica –, sobre temáticas relativas a Sergipe. (IHGSE, 

2021). 

https://br.pinterest.com/pin/356628864220425287/
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                 No mesmo ambiente é possível observar livros escritos por grandes 

personalidades sergipanas, assim como obras de titulares dos fundos do arquivo da 

instituição, que foram editadas ou reeditadas. 

                 Ao passar pelo hall de entrada, à frente, encontra-se o salão de leitura e 

pesquisa, onde há mesas e cadeiras para uso dos pesquisadores. Um ambiente com 

espaço ovalado, à volta do qual dispõem-se outros espaços: a sala da presidência e 

o setor onde se faz o processamento técnico. 

                 Nesse salão destinado aos consulentes, há uma mesa onde ficam 

dispostos todos os instrumentos de pesquisa disponíveis: índices, guias, catálogos e 

inventários. 

 

Figura 3 – Biblioteca Geral Irmãos Rodrigues Dória 

 

                        Fonte: Site do IHGSE (2020).6 

 

                 O IHGSE tem ainda uma biblioteca geral, denominada “Irmãos Rodrigues 

Dória”, sendo cotada como uma das bibliotecas mais importantes do Estado. 

Apresenta-se como sendo especializada em Ciências Sociais e Humanas, mas 

possui obras em diversas áreas do conhecimento. Seu acervo de livros, periódicos 

e folhetos que foram produzidos a partir de 1850, contém hoje mais de 30.000 

volumes, sendo constantemente atualizado através de doações (IHGSE, 2021). 

Anteriormente, contava com uma seção específica para a literatura sergipana, mas, 

recentemente, essa seção tornou-se a Biblioteca de Literatura Sergipana Manuel 

Bomfim. 

 
6 http://ihgse.org.br/ 
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                A consulta ao acervo da biblioteca está facultada a todos os 

pesquisadores, o acesso se dá mediante solicitação do material desejado a um 

estagiário da instituição. 

 

 

                      Figura 4 - Biblioteca Manoel Bomfim (Literatura sergipana) 

 

                          Fonte: https://www.instagram.com/p/CFINxUIh-q-/ 

 

                 Recentemente, foi instalada a Biblioteca de Literatura Sergipana Manoel 

Bomfim. Seu acervo consta da antiga seção de literatura sergipana pertencente à 

biblioteca geral. Seu nome é em homenagem ao escritor aracajuano, nascido em 

1868. Além de escritor, Manoel Bomfim foi médico, jornalista, educador e político, 

sendo considerado pioneiro nos estudos sociológicos, por meio dos quais conseguiu 

alcançar destaque nacional ao valorizar a nossa realidade sociocultural. 

                 A biblioteca Manoel Bomfim, assim como todo o IHGSE, tem por finalidade 

salvaguardar e conservar o valioso patrimônio histórico de Sergipe, assim como 

assegurar e facultar o acesso aos pesquisadores. O seu acervo é automatizado, 

podendo ser consultado online através do Biblivre7. A consulta ao acervo físico (in 

loco) precisa ser previamente solicitada. 

                 O acesso à biblioteca é permitido a toda a sociedade, sejam são sócios e 

não sócios, professores, pesquisadores, estudantes e o público em geral, desde que 

sejam respeitadas as normas preestabelecidas (IHGSE, 2020). 

 
7 O Biblivre é um software de catalogação de acervos. Ele é disponibilizado para download e instalação de forma 

gratuita na internet e pode ser usado para catalogação de acervos de instituições públicas e privadas, assim como 

acervos pessoais. 

https://www.instagram.com/p/CFINxUIh-q-/
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       Quanto aos documentos classificados como “raros” e “especiais”, só podem 

ser consultados mediante autorização prévia da presidência do Instituto e o acesso 

ao original só será permitido em circunstâncias excepcionais. 

 

 

Figura 5 - Hemeroteca  

 

                           Fonte: IHGSE (2020).8 

             

                  A Hemeroteca do IHGSE consta da “segunda mais importante coleção de 

periódicos do Estado, vindo  logo após a da Biblioteca Pública Epifânio Dória”. Essa 

coleção reúne a produção impressa no Estado de Sergipe, contendo jornais 

publicados nos séculos XIX e XX. Uma grande parte já se encontra digitalizada, a 

partir de um convênio com a PETROBRAS, sendo composta por 253.399 imagens e 

373 CDs (IHGSE, 2021). 

                  O acervo da hemeroteca dispõe de periódicos publicados nos dois séculos 

anteriores e também dos jornais que são editados na cidade de Aracaju nos dias 

atuais, tudo disponível ao público para consulta.  

 

 

 

 

 

 
8 http://ihgse.org.br/ 
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Figura 6 – Pinacoteca Jordão de Oliveira 

 

                       Fonte: https://www.instagram.com/p/CFIOba1hI7n/ 

     

       A Pinacoteca Jordão de Oliveira é um espaço onde são dispostas várias 

obras de diversos artistas nacionais e internacionais. Durante a formação dos seus 

acervos, que se deu através de doações de seus sócios ou de familiares deles, o 

IHGSE conseguiu reunir um conjunto substancial de obras de arte que advém de 

artistas brasileiros, principalmente sergipanos, e também de artistas estrangeiros.  

                 Na coleção, dentre outras, encontram-se obras de  Vitor Meireles (1832 -

1903), Cañizares (1835-1921), François René Moureau (1807-1860), J. Inácio (1911-

2007), Jenner Augusto (1924-2003), Oséas Santos (1865 -1949), Jordão de Oliveira 

(1900-1980), Florival (1907-1999), Álvaro Santos, Orlado Teruz (1902-1984) e 

Castagneto (1851-1906). No centro da coleção está o acervo de Galdino Bicho, que 

foi doado ao Instituto por sua viúva, no ano de 1957, por intermédio de Jordão de 

Oliveira. 

                 Além da exposição das obras pertencentes ao Instituto, a Pinacoteca 

também abriga mostras de arte temporárias.  

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CFIOba1hI7n/
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                                Figura 7 – Museu Galdino Bicho 

 

                     Fonte: Imagem da internet.  

 

                 A origem do Museu do IHGSE deu-se com o surgimento da instituição à 

qual está vinculado, inaugurando os afazeres museológicos no estado de Sergipe e 

cujo objetivo principal é “guardar objetos sobre os feitos da história de Sergipe”.  

                 A formação do acervo museológico foi possível através de doações de seus 

sócios e/ou de seus familiares. Esse acervo encontra-se integrado às seguintes 

coleções: Instituto Histórico e Geográfico, Amintas Jorge, Desembargador João 

Fontes, Segunda Guerra, Galdino Bicho, Francisco de Barros Melo, Arqueologia e 

Paleontologia, Afro e História. 

                 No ano de 1957, durante a gestão do Dr. Manuel Ferreira Neto (1957-1959), 

o museu passou a se chamar Galdino Bicho em homenagem à memória do pintor 

compatrício. São funções sociais do Museu Galdino Bicho a preservação, pesquisa e 

divulgação da história sergipana (IHGSE, 2021). 

    

      7.1.2 O IHGSE e seu arquivo como unidade informacional 

 

                   O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) foi fundado em 1838, 

sendo pioneiro em guarda e preservação da história do país. 
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                   Segundo estudo de Ibarê Dantas, publicado em 2012, ano do centenário 

do IHGSE, no despontar do século XX já existiam dose (12) casas semelhantes 

espalhadas pelo Brasil. Em relação ao Nordeste, apenas os Estados do Maranhão, 

Piauí e Sergipe, não dispunham dessas instituições (Dantas, 2012, p. 23). 

                 Esse fato incomodava a elite intelectual sergipana, que estando presentes 

nos grandes centros de efervescência cultural, sentiam falta de uma instituição que se 

dedicasse a preservar e difundir a sua própria cultura, suas tradições e história. 

                   Em 6 de agosto do ano de 1912, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, 

22 intelectuais, dentre os 40 convidados, compareceram à reunião organizada e 

liderada por seu principal idealizador, Florentino Teles de Menezes. O encontro veio 

a acontecer no que à época se denominava Tribunal de Relação, hoje atual Memorial 

do Judiciário (Dantas, 2012, p. 32) 

                 A reunião tinha como principal objetivo a criação do Instituto Histórico e 

Geográfico de Sergipe, a fim de que viesse a se tornar “o guardião da história e dos 

bens culturais do Estado.” 

                 O Instituto nasceu “sob a predominância dos bacharéis” (p. 42). Dado o 

local escolhido para que se desse a fundação do Instituto, os primeiros sócios eram, 

de forma majoritária, desembargadores, juízes, promotores e bacharéis em Direito. 

                 Tendo passado um mês desde a realização da reunião para a fundação 

(IHGSE, 2020), foi empossada a primeira diretoria do Instituto: 

• Presidente de Honra – General José Siqueira de Menezes (Presidente do 

Estado) 

• Presidente – João da Silva Melo 

• Vice-Presidente – Dionísio Teles de Menezes 

• Primeiro Secretário – Alcebíades Correia Paz 

• Segundo Secretário – Álvaro Telles de Menezes 

• Orador – Sílvio da Mota Rabello 

• Tesoureiro – Evangelino José de Faro 
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      Figura 8 – Florentino Teles de Menezes, idealizador e fundador do IHGSE 

 

                                Fonte: Imagem da internet.  

 

                 A partir de sua fundação, o IHGSE desenvolveu suas atividades apoiado 

pelo Tribunal de Relação, dispondo assim de seus espaços para a realização de 

reuniões e eventos. Além do tribunal, passou por outros espaços antes de obter sua 

sede própria: uma sala do Palácio do Governo, posteriormente uma casa alugada na 

rua de Maruim, passou um tempo abrigando-se na Biblioteca Pública, que à época 

estava localizada em um prédio onde hoje está a Câmara de Vereadores, e ainda em 

uma casa situada na travessa José de Faro. 

                 Após passar 20 anos mudando de local, percebeu-se a urgente e 

necessária aquisição de um espaço próprio. Os seus acervos cresciam 

exponencialmente. Após lançar uma campanha para adquirir recursos a serem 

empregados na construção de sua sede, precisou enfrentar mais um percalço em sua 

caminhada: a Revolução de 30, que interrompeu as negociações e suspendeu os 

recursos, só podendo retornar ao seu projeto no ano de 1934. O prédio da sede atual 

do IHGSE foi entregue no ano de 1939 (IHGSE, 2020).        

                 O arquivo do IHGSE, que é o ambiente onde este estudo foi conduzido, 

abriga  e preserva um imenso volume de documentação de caráter público e privado, 
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“que trata da História de Sergipe e foi constituído por doação de sócios e, também, 

pela transferência feita por órgãos públicos, em seus mais de cem anos de fundação”. 

Os documentos mais antigos que se encontram sob sua guarda são datados do século 

XVII, “integrantes do códice de sesmarias das terras concedidas após a conquista de 

nosso território”. O arquivo iconográfico do Instituto conta com mais de 1.400 peças 

(IHGSE, 2021). 

                 Tem como fundos principais, além da coleção administrativa do próprio 

Instituto (atas, correspondência recebida e expedida, avisos, documentação 

financeira, plantas, etc.), fundos formados pela documentação que pertenceu a 

grandes personalidades do Estado de Sergipe: Armindo Guaraná, Epifânio Dória, 

Fernando Porto, General Lobo, Ivo do Prado, João Reis, José Calazans, Oliveira 

Teles, Padre Aurélio, Urbano Neto, Lauro Porto, Djaldino Moreno e Maria Thétis 

Nunes. 

                 A documentação se encontra armazenada em caixas e dispostas em 

estantes, estando cada caixa devidamente numerada identificando qual fundo ela 

armazena. Por exemplo, o Fundo Oliveira Telles, objeto desse estudo, compreende 

as caixas de número 186 a 191. 

                 Os documentos encontram-se disponíveis para consulta física, uma vez 

que ainda não foram digitalizados. A instituição oferece catálogos impressos dos 

fundos existentes, quais o pesquisador poderá consultá-los livremente e, após, 

solicitar ao (a) funcionário (a) o item documental desejado. 

                 Devido a condição frágil em que os documentos antigos se encontram, é 

necessário o uso de luvas e máscara ao manuseá-los, de modo a ser feita tanto a 

preservação do documento quanto à saúde do consulente. 
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Figura 9 – Arquivo do IHGSE 

 

                     Fonte: IHGSE (2020).9 

          

                 Sobrepondo-se à definição do que seja o “homem comum”, durante suas 

vidas, esses intelectuais acumularam em suas produções, não apenas escritos 

referentes às suas atividades profissionais, produziram também escritos do gênero 

literário, tais como contos, crônicas, poesias, romances etc. Foram pessoas 

proeminentes em vários âmbitos do conhecimento, o que resulta em significativa 

importância a documentação produzida por eles, legando a ela o status de fontes 

primárias de pesquisa, e resguardando seu lugar de direito e de destaque no Arquivo 

do IHGSE, como destaca Oliveira (2010): 

 

Não são arquivo de homens simples que são recolhidos às instituições de 
memória por representarem uma época, uma área de conhecimento ou as 
expressões intelectuais de um segmento da sociedade; são arquivos de 
homens e mulheres que se destacaram ao longo da história de uma 
sociedade. (OLIVEIRA, 2010, p. 41). 

 
 

                 E Tognoli e Barros (2011), ao afirmarem que  

 

[...] acervos pessoais, custodiados em arquivos públicos e privados são 
inseridos nesses acervos a partir do cânone, ou seja, do valor científico, 
histórico, artístico existente nesses documentos. Este valor é construído, 
e sua construção perpassa a memória e o legado deixado por essas 
pessoas. (TOGNOLI; BARROS, 2011, p. 68). 

 

 
9 http://ihgse.org.br/ 
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                 Embora a referida instituição possua catálogos que direcionem o 

pesquisador para o fundo pelo qual se interessam, há uma precariedade no que se 

refere à obtenção de informações mais específicas, o que dificulta, quando não 

impossibilita, o desenvolvimento das pesquisas. Um instrumento de pesquisa que 

apresente uma descrição orientada por teoria e método arquivístico, é sem dúvida 

imprescindível para um maior aproveitamento de tempo e conteúdo no desenvolver 

de uma pesquisa. Para Lopez (2002): 

Somente a descrição arquivística garante a compreensão ampla do conteúdo 
de um acervo, possibilitando tanto o conhecimento quanto a localização dos 
documentos que o integram. Nesse sentido, podemos afirmar que as 
atividades de classificação só conseguem ter seus objetivos plenamente 
atingidos mediante a descrição documental. (LOPEZ, 2002, p. 12). 

 
                Dependendo do tempo que o pesquisador disponha para tal intento, é 

provável que não consiga encontrar toda a informação de que precisa para a produção 

de seu trabalho, visto que são centenas de itens a serem investigados e analisados, 

e a falta de um direcionamento mais preciso resulta em um não aproveitamento 

adequado das informações documentadas, o que demonstra a necessidade de uma 

aplicação de ferramentas para um melhor gerenciamento informacional, visto que o 

objetivo principal da gestão da informação é facilitar a vida de quem, seja por motivo 

científico, laboral ou apenas por lazer, busque a informação que se encontra ali 

disponibilizada. Assim, como aponta Detlor (2010): 

 

Gestão da informação é a gestão dos processos e sistemas que criam, 
adquirem, organizam, armazenam, distribuem e utilizam as informações. O 
objetivo da gestão da informação é ajudar as pessoas e organizações no 
acesso, processo e uso da informação de forma eficiente e eficaz. (DETLOR, 
2010 apud MARTINS, 2014, p. 27). 

 

          No ano de 1934, em sua obra Tratado de Documentação, Paul Otlet nos 

mostrava aqueles que seriam os objetivos principais da documentação organizada: 

 

[...] consistem em poder oferecer sobre qualquer espécie de fato e de 
conhecimento informações documentadas: 1º universais quanto ao seu 
objeto; 2º corretas e verdadeiras; 3º completas; 4º rápidas; 5º atualizadas; 6º 
fáceis de obter; 7º reunidas antecipadamente e preparadas para serem 
comunicadas; 8º colocadas à disposição do maior número possível. (OTLET, 
2018, p.5). 

 

 

                   Ao tomar por base esses princípios, mais especificamente os de número 4, 

6 e 7, é que se pretende desenvolver um produto que bem os exprima. Serão reunidos 
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e analisados todos os itens existentes pertencentes ao Fundo Oliveira Telles, para 

posteriormente ser construído um inventário analítico a fim de oferecer acesso rápido 

às informações contidas nessas fontes, proporcionando facilidade na obtenção das 

mesmas por partes dos pesquisadores interessados. 

 

                 7.2 Análise SWOT  

 

                 Segundo Dias e Ferreira (2009, p. 3) o modelo denominado SWOT Analysis 

ou Análise SWOT, também conhecida como FOFA, foi desenvolvido em Harvard 

Business School, pelos professores Kenneth Andrews e Roland Christensen. 

Apresenta-se como uma das melhores ferramentas para se identificar 

estrategicamente e obter uma visualização mais abrangente o cenário geral de uma 

organização e o que rege suas tomadas de decisões. 

                 A palavra SWOT é uma sigla em inglês das palavras Strengths (Forças), 

Weaknesses (Fraquesas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). A 

utilização dessa matriz torna mais fácil a compreensão das quatro características que 

fazem parte de todos os tipos de organizações, podendo ser utilizada não somente 

em empresas, mas em qualquer tipo de ambiente onde haja a necessidade de uma 

análise estratégica e suas situações de decisão, como podemos ver ainda segundo 

às autoras: 

Esse modelo de análise permite, portanto, posicionar as oportunidades e 
ameaças do ambiente externo de acordo com as forças e fraquezas 
internas à empresa, identificando a capacidade ofensiva e defensiva da 
mesma, bem como suas vulnerabilidades, permitindo estruturar o 
pensamento para criar visões e objetivos estratégicos alinhados às 
possibilidades da organização. (DIAS; FERREIRA, 2009. p. 2). 

 

 

                 Abaixo, observa-se a matriz SWOT aplicada ao Instituto Histórico e 

Geográfico de Sergipe: 

 

Quadro 5 - MATRIZ SWOT - IHGSE 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Contexto 

Interno  

• Riqueza no acervo da biblioteca, arquivo 

e hemeroteca; 

• Dispõe de fontes raras; 

• Disponibilidade de auditório para 

realização de eventos; 

• Não dispõe de um profissional 

capacitado que gerencie o arquivo, um 

arquivista; 

• Falta de recursos materiais, monetário 

e de pessoal capacitado e fixo; 
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• Catálogos físicos apresentando o 

material que a instituição dispõe; 

• Realiza pesquisas de cunho histórico; 

• Cursos acerca da cultura sergipana. 

• Dependência de subsídios externos e 
instáveis; 

• As caixas que os documentos são 
armazenados não estão em boas 
condições; 

• Faltam instrumentos de pesquisa que 
respeitem a teoria e metodologia 

arquivística; 

• Uso insuficiente das TICs; 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Contexto 

Externo  

•Desenvolvimentos de práticas e 

ferramentas de gestão para melhor 

atender os usuários a partir de trabalhos 

externos por parte dos estudantes 

pesquisadores; 

• Criação de grupos de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Visão da sociedade sobre a instituição; 

• Falta de reconhecimento sobre a 

importância como espaço de 

preservação da memória do Estado;  

• Atraso no repasse das ajudas anuais 

do Estado e Município;  

• Dependência de subsídios; 

• A manutenção física da instituição de 

pende do pagamento da anuidade por 

parte dos sócios.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

              A aplicação da matriz SWOT no IHGSE se deu a partir de observações 

feitas durante visitas à instituição. Devido à pandemia do novo Coronavírus, as visitas 

só foram liberadas no mês de novembro de 2020, sob agendamento, apenas às 

terças-feiras. Também foram feitas perguntas informais aos funcionários.  

                 Pelo motivo supracitado, no dia 15 de março do presente ano, o IHGSE 

voltou a fechar as portas aos pesquisadores por tempo indeterminado. 

                  Observou-se que a instituição apresenta muitas forças a seu favor, como 

um vasto e rico acervo, espaço adequado para a realização de eventos, como cursos 

e palestras acerca da cultura de Sergipe e outros temas. Possui alguns instrumentos 

de pesquisa, que, embora não estejam totalmente de acordo com a teoria e 

metodologia arquivística, auxiliam, mesmo que não tão eficientemente, os consulentes 

a encontrarem as informações por eles desejadas. 

                 A falta desses instrumentos condizentes com os métodos da arquivística 

gera a oportunidade para que sejam pensados e desenvolvidos outros instrumentos 
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de pesquisa melhor elaborados, como é o exemplo do que se pretende realizar neste 

projeto de pesquisa, que visa à confecção de um inventário sumário acerca de um dos 

fundos mantidos pela instituição, dentre outros estudos que já estão sendo 

desenvolvidos dentro do acervo do Instituto, e da possibilidade de muitos outros. 

                 Por contar com vários espaços de guarda como arquivo, biblioteca, 

hemeroteca, museu, e cada um deles possuir um precioso acervo, fomenta-se a 

criação dos mais variados grupos de pesquisa, interessados em estudar as 

informações preciosas que se encontram nessa gama de documentos que são 

preservados no IHGSE. 

                 Apresentando-se como fatores que enfraquecem a instituição, nota-se a 

ausência de recursos monetários, falta de materiais, assim como de profissionais 

especializados, como um arquivista para gerir o arquivo. O fato de a instituição 

depender de subsídios externos instáveis que demoram a ser repassados também 

dificulta muito a realização plena de suas atividades.  

                 Um outro ponto negativo é a pouca quantidade de funcionários e a 

existência de funcionários itinerantes, que passam pouco tempo na instituição. Isso 

faz com que o gestor em exercício não disponha de equipe suficiente para dar conta 

da demanda de serviços, tendo que optar por escolher quais segmentos terão seus 

documentos tratados, organizados e quais serão preteridos, ficando para uma próxima 

oportunidade, que não se sabe quando surgirá. 

                 Para a manutenção de sua infraestrutura, o IHGSE conta com o pagamento 

da anuidade de seus sócios, que nem sempre se dá de maneira assídua, o que torna 

ainda mais complicada a situação financeira da entidade. 

                 A falta de instrumentos de pesquisa que respeitem a teoria e metodologia 

arquivística é também um ponto fraco, pois uma descrição arquivística adequada torna 

o acesso às informações mais fácil e rápido, e isso implica em ganho de tempo para 

o pesquisador e evita o manuseio desordenado de documentos, o que pode causar 

danos aos mesmos.  

                 A sociedade sergipana não tem uma visão ampla da importância do IHGSE 

enquanto espaço de preservação da memória do Estado, e isso constitui uma ameaça 

no que se refere à não apreciação e valorização do trabalho desenvolvido pela 

instituição que há mais de 100 anos vem enfrentando todas as intempéries para a 

salvaguarda do patrimônio documental de Sergipe. 
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                 A partir dessa análise, observando-se as fraquezas e vislumbrando as 

oportunidades, tem-se por objetivo principal o desenvolvimento de estratégias de 

gestão que resultem em melhorias no fluxo informacional da referida instituição, de 

modo a trazer benefícios para a comunidade pesquisadora. 

                 Pretende-se, portanto, com este trabalho, a criação de um inventário 

sumário dos itens documentais pertencentes ao Fundo Oliveira Telles, sob a custódia 

do IHGSE, de modo a proporcionar aos potenciais pesquisadores um acesso melhor 

direcionado, agraciando-lhes com economia de tempo e mais comodidade no 

desenvolver de suas pesquisas. 

 

 

8 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

                   A preocupação principal dos estudos advindos da Ciência da Informação é 

desenvolver mecanismos para um melhor e mais eficiente gerenciamento de toda a 

gama de informações que circula nos mais diversos meios de comunicação que 

vigoram na contemporaneidade. 

                 Esses meios onde a informação deságua diariamente vêm, com o passar 

dos dias, se modificando e se alargando em quantidade, gerando uma disseminação 

desenfreada, e informação consumida de forma genérica não constrói conhecimento 

palpável. Porém, se usados de maneira adequada, o ganho é gigantesco. Barreiras 

são rompidas e as informações deveras relevantes podem chegar às mais diversas 

áreas da sociedade. É preciso fornecer informações úteis, capazes de gerar 

conhecimento, informações que proporcionem aos indivíduos um engrandecimento 

pessoal enquanto seres sociais. 

                 A informação precisa chegar até as pessoas. A todas as pessoas. E não 

apenas àqueles indivíduos ligados à Academia, à Ciência, pessoas que possuem um 

grau de instrução elevado. O ideal é que ela chegue também às camadas mais 

populares e de maneira que seja facilmente compreendida. 

                 O aparente desinteresse da população em geral, sobretudo em questões 

relacionadas ao passado, à história da qual fazem parte, provém da falta de acesso a 

esse tipo de conteúdo. Costuma-se falar muito, por exemplo, em avanços 

tecnológicos, os grandes nomes da ciência na atualidade. Fala-se de moda, das 

músicas do momento, da situação política em que se encontra a nação, da violência 
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cada vez mais constante a assustadora. No entanto, o quanto tem se falado sobre as 

grandes personalidades que construíram e moldaram o passado? O quanto se tem 

voltado os olhos para os alicerces da história social e cultural? 

                Quase nada se ouve falar sobre estudiosos como Manoel dos Passos de 

Oliveira Telles, que, no despontar do século XX, já desenvolvia estudos 

importantíssimos sobre as mais diversas áreas do conhecimento e que reverberam 

até hoje como fundamentais para o entendimento do que se convencionou chamar 

“sergipanidade”. 

                  A elaboração do inventário do arquivo pessoal de Oliveira Telles, em 

formato físico e digital, vem facilitar a disseminação de informações acerca da vida e 

do legado desse grande intelectual, que, apesar da obscuridade por ele imaginada à 

época em que viveu e produziu, sempre foi reconhecido por seus pares como um 

exemplo  de alto e sofisticado intelecto, sendo admirado e respeitado onde quer que 

fosse, quando em vida, e, atualmente, fazendo brotar naqueles que estudam sua obra 

um sentimento similar de encantamento por sua erudição e por sua simplicidade 

diante da vida. 

                 Mediante essa necessidade de tornar mais acessível e mais conhecida 

toda a riqueza da produção intelectual guardada no arquivo pessoal de Manuel dos 

Passos de Oliveira Telles, pensou-se este trabalho de pesquisa debruçado sobre suas 

obras e a importância de salvaguardar esse patrimônio cultural que pertence e 

interessa a todos. 

                   Como produto resultante desta pesquisa, a partir da realização da análise 

e descrição de toda a documentação pertencente ao Fundo Oliveira Telles, foi 

elaborado um inventário sumário, apresentado em forma de livro, que possa ser 

disponibilizado tanto em sua forma física quanto digital. 

       André Porto Ancona Lopez (2002, p. 10) afirma que “os instrumentos de 

pesquisa são as ferramentas utilizadas para descrever um arquivo, ou parte dele, 

tendo a função de orientar a consulta e de determinar com exatidão quais são e onde 

estão os documentos”. Para a construção do produto final a ser apresentado, propõe-

se a identificação, através da descrição arquivística, da documentação do Fundo 

Oliveira Telles, que se encontra abrigado no IHGSE, para a construção de um 

inventário sumário. 

                 Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p.109), 

inventário define-se como “instrumento de pesquisa que descreve, sumária ou 
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analiticamente, as unidades de arquivamento de um fundo ou parte dele, cuja 

apresentação obedece a uma ordenação lógica que poderá refletir ou não a 

disposição física dos documentos.”. 

                 A realização de um inventário sumário do fundo documental Oliveira Telles, 

custodiado pelo IHGSE, advinda dessa pesquisa tem como propósito fornecer aos 

potenciais pesquisadores uma ferramenta de pesquisa que lhes proporcione acesso 

fácil e rápido às informações contidas no acervo supracitado. Como podemos ver em 

Silva:  

O objetivo da descrição arquivística é possibilitar, através de uma 
padronização técnica, baseada nas normas técnicas [...] a identificação e 
registro das unidades produtoras, o conhecimento das fontes de 
informação pelo seu conteúdo e facilitar o acesso do pesquisador as 
mesmas. (SILVA 2009, p. 19).      

 

                 Destarte, intenciona também difundir as informações acerca da vida e obra 

de Oliveira Telles, uma das maiores personalidades do Estado e alicerce da memória 

cultural sergipana e brasileira. Como nos mostra Lopez (2002): 

Os instrumentos de pesquisa referem-se ao acesso e ao controle de um 
acervo, geralmente permanentes, e com pelo menos uma identificação ou 
organização mínima. Tem como função principal disponibilizar 
documentos para a consulta. Apresentam-se na forma de guias, 
inventários, catálogos e índices, sendo destinados não só ao corpo técnico 
do arquivo (para controle do acervo) como também a todos os potenciais 
consulentes. Em geral, os instrumentos de pesquisa almejam uma grande 
difusão, motivo pelo qual são publicados em meios impressos ou 
eletrônicos, sempre que a instituição responsável dispõe de recursos para 
isso. (LOPEZ, 2002, p. 10-11).      

                 Para o autor, o inventário é um instrumento confeccionado para pesquisa 

especializada que se segue ao Guia, de acordo com a ordem hierárquica dos níveis 

de classificação. Porém, por tratar-se de um conjunto documental que já possue uma 

classificação, possue uma vida mais longa que os guias, e que tem como objetivo 

principal “descrever as atividades de cada titular, as séries integrantes, o volume de 

documentos, as datas-limite e os critérios de classificação e ordenação.” (LOPEZ, 

2002, p. 29). Lopez argumenta que, para que haja uma compreensão satisfatória 

acerca das informações contidas em um acervo, a descrição arquivística é 

imprescindível. 

                 De acordo com Lopez (2002, p.30), os inventários são apresentados em 

duas partes diferentes, a primeira constando de uma introdução, que busca descrever 

sumariamente o conjunto em pauta, e a segunda buscando um delineamento mais 
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específico de cada série. Abaixo, um quadro com as informações necessárias para a 

introdução do inventário: 

 

Quadro 6 – Informações para introdução do inventário 

• Nome do fundo, da coleção ou do conjunto documental; 

• Pequeno histórico contendo: 

   - Identificação e trajetória do titular (quando cabível); 

   - Trajetória do conjunto documental em si (quem gerou, acumulou, custodiou etc.) 

até a sua incorporação ao acervo (modo e data de aquisição, pessoas e instituições 

envolvidas); 

• Caracterização sumária do perfil do fundo ou da coleção; 

• Tipos documentais mais frequentes (quando for relevante e possível determinar); 

• Documentos complementares (indicar os fundos ou as coleções na mesma ou em 

outra instituição que possam complementar o conjunto em pauta); 

• Condições físicas gerais do acervo, indicando não apenas o estado de 

conservação dos documentos, mas também a existência de microfilmes e de cópias 

para a consulta, se for o caso; 

• Estágio atual da organização; 

• Quantidade aproximada de documentos e datas-limites; 

• Condições de acesso; 

• Condições de reprodutibilidade; 

• Instrumentos de pesquisa; 

• Indicação de importância dos documentos inventariados para a pesquisa; 

• Explicação da forma e dos critérios de classificação adotados na organização dos 

documentos em pauta; 

• Delineamento e explicação do plano de classificação adotado; 

• Definição terminológica dos conceitos empregados. As referências constitutivas 

do corpo do inventário (I2) deverão apresentar os seguintes itens: 

    - Situação no plano de classificação (nome do fundo, grupo, etc.); 

    - Nome da série e explicação de sua caracterização de sua caracterização, 

quando necessário; 

     - Datas-limite e quantidade de documentos. 

• Notação ou localização da série no fundo ou na coleção; 
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• Forma de ordenação dos documentos dentro da série. 

Fonte: Adaptado de Lopez (2002). 

 

                 A normalização das atividades arquivísticas é de suma importância para 

que haja facilidade de acesso às informações dos acervos, não apenas pelo corpo 

técnico do arquivo, mas também por todos os potenciais pesquisadores. A troca de 

informações entre instituições por meios eletrônicos também se vale dessa facilidade 

promovida pelo uso das normas vigentes. 

       A ISAD(G) - Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística, foi criada 

pelo Conselho Internacional de Arquivos em 1993, propondo uma padronização da 

descrição arquivística em todo o mundo. Os elementos descritivos seriam inseridos 

em uma estrutura multinível, partindo do geral para o particular, onde cada item fosse 

disposto na estrutura geral do fundo de arquivo de forma hierarquizada (LOPEZ, 2002, 

p. 14-16). 

      Para a elaboração do instrumento de pesquisa proposto por esse trabalho, 

o inventário sumário, foi utilizada a NOBRADE, Norma Brasileira de Descrição 

Arquivística, que é uma adaptação da norma ISAD(G) e que, segundo a mesma, deve 

ser aplicada à descrição de qualquer documento, independentemente de seu suporte 

ou gênero. Na NOBRADE (2006), são apresentadas 8 áreas distintas para a descrição 

dos documentos: 

      Área de identificação, onde se registra informação essencial para identificar 

a unidade de descrição; 

      Área de contextualização, onde se registra informação sobre a proveniência 

e custódia da unidade de descrição; 

      Área de conteúdo e estrutura, onde se registra informação sobre o assunto 

e a organização da unidade de descrição; 

      Área de condições de acesso e uso, onde se registra informação sobre o 

acesso à unidade de descrição; 

      Área de fontes relacionadas, onde se registra informação sobre outras 

fontes que têm importante relação com a unidade de descrição; 

      Área de notas, onde se registra informação sobre o estado de conservação 

e/ou qualquer outra informação sobre a unidade de descrição que não tenha lugar nas 

áreas anteriores; 
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      Área de controle da descrição, onde se registra informação sobre como, 

quando e por quem a descrição foi elaborada; 

      Área de pontos de acesso e descrição de assuntos, onde se registra os 

termos selecionados para a localização e recuperação da unidade de descrição. 

       A opção por realizar um inventário sumário, em detrimento de um analítico, 

levou em consideração o contato não suficientemente adequado com o material de 

pesquisa, ou seja, a documentação do fundo inventariado. Dados os motivos já 

relacionados anteriormente neste estudo, a instituição que abriga o fundo interrompeu 

o acesso aos documentos. Desta forma, a impossibilidade de uma análise documental 

mais aprofundada tornou inviável a construção de um estudo analítico, que requer 

descrições muito mais detalhadas do objeto estudado. 

      A descrição arquivística foi construída a partir da leitura das obras de 

Oliveira Telles que se encontram armazenadas em seu fundo documental. Durante as 

visitas realizadas, as informações consideradas mais relevantes no momento foram 

devidamente anotadas para análises posteriores.  

                 Para a confecção do inventário do Fundo Oliveira Telles baseou-se, com 

adaptações, em dois modelos: os inventários produzidos pela Fundação Casa de Rui 

Barbosa, a exemplo do “Inventário do Arquivo Carlos Drummond de Andrade” (Cf. 

figura 9) e o “Inventário do Arquivo Machado de Assis”, realizado pela Academia 

Brasileira de Letras, no ano de 2003. Essa escolha se deu por esses modelos 

apresentarem interfaces mais simples, de modo a proporcionar uma compreensão 

mais rápida e facilitada por parte dos consulentes.  
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Figura 10 – Inventário do arquivo Carlos Drummond de Andrade

 

          Fonte: Fotos da autora (2020). 

 

 

                  Figura 11 – Descrição de fundo do Inventário Machado De Assis 

Fonte: Adaptado do Inventário do Arquivo Machado de Assis, produzido pela Academia Brasileira de 

Letras, 2003 (2021). 

 

                 O inventario é um instrumento de pesquisa mais elaborado que o catálogo, 

disponibilizando informações mais específicas, visando uma pesquisa mais 

especializada, que podem ser melhor absorvidas por pesquisadores mais experientes, 
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como, por exemplo, os advindos das faculdades e universidades. Porém, é preciso 

pensar no público em geral que fará uso desse mesmo instrumento ao procurar a 

instituição para conhecer ou saber mais sobre o titular do fundo inventariado, já que 

uma das intenções ao se pensar a criação desse inventário foi que ele possa ser 

difundido entre a população geral, levando o nome e o legado de Oliveira Telles a uma 

maior gama de pessoas, o que, esperamos, resultará em um maior interesse e procura 

por informações acerca de sua obra. 

                     A realização desse instrumento de pesquisa, o inventário do Fundo Oliveira 

Telles, foi pensada devido à necessidade de promover maior acesso às informações 

que se encontram contidas em seus documentos, visto que o único instrumento 

disponível, um catálogo desenvolvido por Izabela Costa Chizolini, no ano de 2005, 

não apresenta os dados de todos os documentos arquivados.  

                 Esse inventário, além de proporcionar melhor acesso às informações do 

Fundo Oliveira Telles, intenciona disseminar a importância do legado de seu criador, 

tornando-o mais conhecido para as novas gerações e assegurando que a memória de 

um membro tão relevante da nossa cultura não se perca no tempo. 

                 O início de sua elaboração se deu através de visitas ao IHGSE, para 

consultar o fundo a ser inventariado. O Fundo Oliveira Telles consta de 29 documentos 

guardados em 6 caixas numeradas em sequência (186 a 191); cada item é envolto 

em papel pardo Kraft, identificado e acondicionado nas caixas de arquivos. 

                 O fundo é composto por documentos originais de sua produção intelectual, 

como livros, manuscritos, artigos, traduções, poemas, cadernetas e cadernos de 

anotações, discursos, correspondências e palestras, além de poucos documentos 

produzidos por terceiros. 

                 O acesso à documentação é permitido apenas para consulta. A reprodução 

mecânica (fotografia, fotocópia ou digitalização) não é permitida. 

                 A documentação, no geral, está em processo de deterioração, devido à 

ação de papirófagos e da passagem do tempo, do mau acondicionamento, do 

manuseio inadequado e de vandalismo. É necessário que se crie um projeto de 

digitalização, para garantir uma melhor preservação documental e o livre acesso aos 

pesquisadores. 

                 Durante as visitas, foi-se analisando item por item e anotando as 

informações pertinentes, como localização no acervo, suporte, dimensões, estado de 

conservação, conteúdo e demais apontamentos necessários sobre cada documento. 
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                 De posse das informações, foi iniciada a criação do inventário. Para a 

organização interna e descrição dos itens do fundo foi utilizado como modelo o 

Inventário do Arquivo Machado de Assis, realizado pela Academia Brasileira de 

Letras, em 2003. 

                 No sistema de arranjo adotado para o inventário, os documentos foram 

organizados em 6 séries e 2 subséries, ambas categorias ordenadas por ordem 

alfabética de seu título: 

 

 

                         Figura 12 – Organograma do Inventário Oliveira Telles 

 

            Fonte: Elaborado pela autora (2021).  

 

 

                 8.1 Descrição arquivística do fundo 

 

                 Para a realização da descrição arquivística do fundo foram utilizadas 6 

(seis) das oito áreas especificadas pela Norma Brasileira de Descrição Arquivística 

(NOBRADE), sendo elas: área de identificação, área de contextualização, área de 

conteúdo e estrutura, área de condições de acesso e uso, área de notas e área de 

controle da descrição. 
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                  A figura a seguir refere-se à área de identificação (primeira área para a 

descrição dos documentos, segundo a NOBRADE) aplicada na descrição do fundo 

arquivístico Oliveira Telles. Apresenta as informações iniciais básicas sobre o conjunto 

documental, como título, datas-limite, o suporte dos itens e a dimensão do fundo, ou 

seja, a quantidade de documentos que o compõe. 

 

 

Figura 13 – Área de identificação 

 

  Fonte: Adaptado do Inventário Oliveira Telles produzido a partir dessa pesquisa.  

         

                 A área de contextualização, segunda área a ser utilizadas na descrição, 

apresenta o titular do fundo arquivístico, o seu produtor, neste caso, Manuel dos 

Passos de Oliveira Telles. Informa ao leitor de que maneira a documentação outrora 

pertencente a um indivíduo em particular passou às mãos de uma instituição de 

guarda e preservação. Como foi adquirida, se foi doada por algum parente após o 

falecimento do titular ou se adveio de alguma outra instituição. A história percorrida 

pela documentação. 
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                               Figura 14 – Área de contextualização 

 

 Fonte: Adaptado do Inventário Oliveira Telles produzido a partir dessa pesquisa. 

 

                 A área de conteúdo e estrutura é o espaço reservado para que seja 

especificado quais documentos compõem esse fundo, o que foi acumulado por seu 

titular durante a sua vida. É nessa área também que se informa como o fundo se 

encontra organizado dentro do inventário, prestando uma melhor localização de cada 

série documental.                           

 

                             Figura 15 – Área de conteúdo e estrutura 

 

Fonte: Adaptado do Inventário Oliveira Telles produzido a partir dessa pesquisa. 

 

                 Na área de condições de acesso e uso dispõem-se as informações quanto 

ao acesso a documentação do fundo. Se é permitida a consulta, assim como a sua 

reprodução, demonstrando as condições para sua realização, quando esta é 

permitida. O idioma em que os itens documentais se encontram apresentados e os 
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instrumentos de pesquisa já existentes e disponíveis durante a realização da 

descrição. 

 

                           Figura 16 – Área de condições de acesso e uso 

 

 Fonte: Adaptado do Inventário Oliveira Telles produzido a partir dessa pesquisa. 

 

                  A área de notas é reservada para que sejam inseridas todas as 

informações pertinentes que não possam ser apresentadas nas demais outras áreas, 

como, por exemplo, qual o estado de conservação da documentação. 

 

                                             Figura 17 – Área de notas 

 

 Fonte: Adaptado do Inventário Oliveira Telles produzido a partir dessa pesquisa. 

 

                  Na área de controle de descrição, aponta-se os autores responsáveis pela 

construção do instrumento de pesquisa, assim como as regras e normas que foram 

utilizadas na realização do mesmo. Também é informado nessa área a data em que 

a descrição arquivística foi executada. 
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                               Figura 18 – Área de controle da descrição 

 

Fonte: Adaptado do Inventário Oliveira Telles produzido a partir dessa pesquisa. 

               

 

                 8.2 Descrição arquivística das séries documentais 

 

                 Após ser realizada a descrição arquivística geral do fundo, deu-se início à 

descrição das séries documentais. Para isto, foram utilizadas 3 (três) das oito normas 

disponibilizadas pela Nobrade (2006) para esse tipo de descrição. Foram elas: área 

de identificação, área de conteúdo e estrutura e área de notas. 

                 Compreendeu-se que dentro dessas três áreas poderiam ser englobadas 

todas as informações recolhidas acerca de cada série de maneira satisfatória. 

                 Adiante, seguem-se amostras de como as séries foram descritas neste 

inventário, tomando como exemplo o primeiro item, pertencente à primeira série 

documental a ser descrita, a Série Artigos, uma vez que a partir dela todas as séries 

e subséries subsequentes apresentam a mesma forma descritiva, mudando apenas 

as informações particulares a cada uma delas. 

                 As figuras seguintes, 17 e 18, que são recortes do inventário produzido, 

exemplificam a descrição utilizada em todas as séries e subséries apresentadas no 

referido instrumento de pesquisa.  A primeira, apresenta a Área de identificação e a 

segunda, a área de conteúdo e estrutura e a área de notas. 

                 Primeiramente, a área de identificação, onde são apresentadas as 

informações que proporcionam o reconhecimento do item dentro do fundo: o código 

de referência atribuído a série, seu título, as datas-limite que ela abarca, em qual 
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suporte os documentos se apresentam, as suas dimensões e localização dentro do 

fundo segundo catalogação prévia. 

 

        Figura 19 – Descrição do 1º item da primeira série documental – parte I 

 

      Fonte: Adaptado do Inventário Oliveira Telles produzido a partir dessa pesquisa. 

 

                 Posteriormente, há a área de conteúdo e estrutura, na qual é apresentado 

o conteúdo componente da série, do que a série trata. No caso do exemplo, refere-se 

a um conjunto de artigos do titular. Informa também os assuntos que são tratados 

nesses artigos. 

                 Finalizando a descrição do item, na área de notas vemos apontamentos 

sobre o documento descrito. Pode-se informar sobre suas características físicas, 

assim como danos sofridos pelo documento. 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

       Figura 20 – Descrição do 1º item da primeira série documental – parte II 

  

Fonte: adaptado do Inventário Oliveira Telles produzido a partir dessa pesquisa.   

 

9 PEDRAS NO MEIO DO CAMINHO 

 

                  A realização desse estudo passou por muitas dificuldades. Em um ano 

atípico, onde as dificuldades de acesso multiplicaram-se, tornou-se muito difícil a 

coleta dos dados necessários para a criação do produto pretendido. 

                 Deu-se início à pesquisa e pouco tempo depois o IHGSE precisou ser 

fechado, como a maioria dos estabelecimentos e instituições, devido aos protocolos 

de segurança exigidos pelo isolamento social vigente, advindo da pandemia de Covid-

19. Muitos trabalhos que estavam em andamento foram interrompidos. 

                 Em 29 de outubro de 2020, foi decidido e comunicado pela diretoria da 

instituição, através das redes sociais, que o IHGSE passaria a receber alguns 

pesquisadores: apenas 3 pesquisadores por período (manhã e tarde) e apenas às 

terças-feiras. A visita para a realização de pesquisa só poderia ser feita sob 

agendamento prévio. 

                 Devido aos percalços existentes, como a pouca quantidade de 

pesquisadores permitida, agendamentos em apenas um único dia por semana, 
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funcionamento do Instituto somente em horário comercial, recesso de final de ano, 

feriados, tornou-se dificultoso obter permissões suficientes para a consultar o fundo 

de maneira adequada. A impossibilidade de se tirar cópias ou fotografias faz com que 

toda e qualquer pesquisa seja anotada a lápis, o que demanda uma maior quantidade 

de tempo com cada documento. 

                 No dia 15 de março de 2021, o IHGSE suspendeu o atendimento aos 

pesquisadores por prazo indeterminado, alegando preocupação com a saúde dos 

funcionários e consulentes devido ao aumento da taxa de contágio do vírus em 

expansão. 

                 Dado ao avanço do processo de vacinação, já tendo passado o período de 

maior perigo e com a propagação da doença em queda, tentou-se entrar em contato 

com a gestão do IHGSE, através de e-mail e telefone, para saber quando seria 

possível a retomada das pesquisas, não obtendo resposta em nenhum dos meios.  

                 Procurados pela pesquisadora na sede da instituição, o IHGSE informou, 

através de um estagiário, que não tinha previsão para a abertura aos visitantes e 

consulentes, e que qualquer novidade quanto a essa questão seria comunicado 

através da página do Instagram oficial. Questionado a respeito da falta de resposta às 

tentativas de contato, o mesmo informou que estavam com problemas no correio 

eletrônico e telefone da instituição. 

                 No dia 21 de setembro de 2021, foi anunciado na página do Instagram do 

IHGSE que, a partir do dia 29 do mesmo mês, estariam julgando a licitação para a 

realização da obra, pois o Instituto entrará em reforma. 

                  Até a presente data nada foi comunicado a respeito da retomada das 

pesquisas que permanecem interrompidas, sem oportunidade de serem finalizadas.       

          

         

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                   Na contemporaneidade, um dos itens mais valiosos a que um indivíduo 

pode ter acesso é a informação. Fazer com que cada vez mais indivíduos possam se 

apropriar dela e transformá-la em conhecimento é uma das funções principais dos 

estudos advindos da Ciência da Informação. 
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                 O IHGSE, também conhecido como “A Casa de Sergipe”, é uma das 

instituições de memória e cultura mais importantes de Sergipe. Fundado em 1912, o 

Instituto tem como principal função a preservação e disseminação da história e cultura 

do povo sergipano. 

                 Tendo sido escolhida como instituição para o desenvolvimento da pesquisa 

pretendida, foi diagnosticado que havia uma necessidade de instrumentos de 

pesquisa melhor elaborados, que pudessem fornecer acesso mais eficiente às 

informações que lá se encontram armazenadas dentro de seus acervos. Decidiu-se 

pela elaboração de um inventário sumário de um dos fundos mantidos pela instituição. 

A escolha pelo Fundo Oliveira Telles deu-se pela sua importância e pelo 

desconhecimento por parte da sociedade a respeito do seu titular. 

                 A partir da análise da literatura referente aos temas tratados neste trabalho, 

compreendeu-se o papel da informação arquivística na construção e manutenção da 

memória coletiva do grupo social em que esse conteúdo informacional se insere.  

                 Foi demonstrada a importância da preservação dessas memórias, não só 

através da salvaguarda dos documentos históricos pelas instituições arquivísticas 

mantenedoras, mas também da promoção de acesso às informações que se 

encontram neles contidas, acesso livre e facilitado para toda a sociedade.   

                 Observou-se que, apesar do tempo e das condições de armazenamento e 

manuseio adversas, a documentação encontra-se bem conservada, quando 

comparada a outros arquivos do início do século XX, sendo possível a recuperação 

da maioria de seu conteúdo.  

                 O inventário do Fundo Oliveira Telles, produto derivado desta pesquisa, 

apresenta-se como um instrumento de pesquisa que será de grande valia para os 

pesquisadores, dispondo de informações atualizadas e mais específicas a respeito de 

cada item documental pertencente ao fundo. 

                 A criação e disponibilização desse instrumento vem como um recurso para 

a proteção desse patrimônio cultural que é a documentação pessoal de Oliveira Telles, 

a qual releva a essência da sergipanidade, apresentando-se como fonte inestimável 

de informações. Trata-se de um conjunto documental bastante rico, contendo muitos 

documentos inéditos ou pouco conhecidos na atualidade. Seus escritos versam sobre 

a cultura do povo sergipano e seu legado intelectual é parte da memória coletiva, não 

apenas de Sergipe, mas também de toda a nação.  
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                 Ao analisar o inventário de sua documentação, poderá ser visto como 

Oliveira Telles foi um grande produtor textual, tendo deixado para a posteridade uma 

vasta e variada produção intelectual, que consta de escritos em diversas áreas do 

conhecimento, abordando a sua autobiografia e os mais variados aspectos da vida e 

da cultura sergipana. 

                 Por ser uma documentação antiga, encontra-se em processo de 

deterioração, devido à ação de papirófagos, do mau acondicionamento, do manuseio 

inadequado e de vandalismo. É necessário que, ao consultar a documentação, se 

tenha respeito e carinho pela riqueza que ela representa. Nesse viés, a criação de um 

projeto de digitalização é imprescindível, para que se possa garantir uma melhor 

preservação documental e o livre acesso aos pesquisadores.  

                 Conhecer mais sobre a vida e obra de Oliveira Telles, mais que contribuir 

para a manutenção de sua memória, tão importante para nosso povo, é um ato de 

engrandecimento pessoal.  

                 Tendo sido um homem extremamente inteligente, porém dotado de 

maneiras simples e gentis, sensível ao mundo e aos acontecimentos à sua volta, 

poder encontrar-se com sua personalidade através de seus textos é um ato gerador 

de inspiração e encantamento.         
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