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RESUMO 

 
 
 
Os arquivos pessoais são documentos que testemunham a memória de seu produtor 
e suas relações de vida. A abordagem desta pesquisa, é feita sobre o catálogo do 
acervo documental do Instituto Dom Luciano Cabral Duarte. O catálogo contém 
registros que revelam a inserção de Dom Luciano Duarte na sociedade em suas 
múltiplas atividades. Pretende-se neste trabalho discutir acerca da elaboração e 
organização do catálogo do arquivo pessoal do clérigo, a partir dos parâmetros da 
ciência arquivística. Os fundamentos teóricos e metodológicos para a identificação de 
tipologias documentais estão presentes na abordagem da diplomática. Logo, o 
objetivo geral deste trabalho é fazer uma análise tipológica do catálogo produzido 
acerca do arquivo pessoal de Dom Luciano, observando o emprego dos princípios 
arquivísticos e da diplomática contemporânea. Para que esse objetivo seja atendido, 
será necessário compreender e discutir acerca dos catálogos como instrumento de 
pesquisa, suas características e peculiaridades a partir da teoria arquivística; abordar 
a trajetória de Dom Luciano José Cabral Duarte enquanto homem público através da 
sua história de vida e atuação na sociedade e que refere-se a sua relação com o 
campo cultural, político e religioso, além do campo educacional onde o Bispo se 
destacou e também  dedicou a sua vida, bem como a relação pessoal com a sua 
família e amigos; analisar o catálogo produzido pela equipe do Prof. Dr. Jorge 
Carvalho do Nascimento que colaborou para a primeira organização sistemática do 
acervo. Compreende-se que a metodologia aplicada para os propósitos deste 
trabalho, interessa a perspectiva da pesquisa qualitativa descritiva de cunho 
exploratório e documental. Para coleta de dados os instrumentos utilizados foram a 
análise documental, entrevista semiestruturada e a observação direta. 
 
 
Palavras-chave: Análise tipológica. Catálogo. Acervo documental. Princípios 

arquivísticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 
Personal files are documents that testify to the memory of your producer and your life 
relationships. The approach of this research is made on the catalog of the documentary 
collection of the Dom Luciano Cabral Duarte Institute. The catalog contains records 
that reveal the insertion of Dom Luciano Duarte in the society in its multiple activities. 
The aim of this work is to discuss the elaboration and organization of the catalog of the 
personal archive of the clergyman, based on the parameters of archival science. The 
theoretical and methodological foundations for the identification of documentary 
typologies are present in the diplomatic approach. Therefore, the general objective of 
this work is to make a typological analysis of the catalog produced on the personal 
archive of Dom Luciano, observing the use of archival principles and contemporary 
diplomacy. For this purpose to be met, it will be necessary to understand and discuss 
the catalogs as a research tool, its characteristics and peculiarities from the archival 
theory; To address the trajectory of Dom Luciano José Cabral Duarte as a public man 
through his life history and performance in society and which refers to his relationship 
with the cultural, political and religious field, as well as the educational field where the 
Bishop stood out and also Dedicated his life as well as personal relationship with his 
family and friends; Analyze the catalog produced by the team of Prof. Dr. Jorge 
Carvalho do Nascimento who collaborated for the first systematic organization of the 
collection. It is understood that the methodology applied for the purposes of this work 
interests the perspective of descriptive qualitative research of an exploratory and 
documentary nature. For data collection the instruments used were documentary 
analysis, semi-structured interview and direct observation. 
 
Keywords: Typological analysis. Catalog. Documentary collection. Archival principles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muito se têm discutido recentemente acerca dos arquivos pessoais, 

também denominados arquivos privados. Tais arquivos podem ser descritos como um 

“conjunto de documentos produzidos e/ou recebidos por uma pessoa física no 

decorrer de sua vida, e que constitui uma parte representativa de sua história” 

(BELLOTTO, 2006).  

Dessa forma, o arquivo pessoal se compõe de documentos ligados às 

funções e atividades desenvolvidas por determinada pessoa. Assim, esses 

documentos podem ser de cunho profissional, pessoal, público ou não. Podem conter 

os vínculos e gostos do indivíduo, ou seja, tudo que diz respeito a ele, e que seja de 

importância para testemunhar a sua trajetória pessoal, servindo ainda, para conhecer 

aspectos relevantes da sociedade referente ao período temporal do proprietário do 

fundo1 (CAMPELLO, 2015).  

Os arquivos denominados pessoais são “coleções2” de documentos 

produzidos ou recebidos por um indivíduo.  Contudo, é importante salientar que estes 

documentos foram criados com diversas finalidades. Podemos assim dizer, que tais 

documentos, “[...] resultam do cumprimento de obrigações legais ou decorrem das 

relações que o cidadão mantém direta ou indiretamente com o Estado” (CAMARGO, 

2007, p.37).  

Isto porque, a partir do momento em que passa a fazer parte da sociedade 

civil, o indivíduo se torna sujeito participante e ativo da mesma. Esta relação indivíduo-

sociedade se desenvolve a partir das atividades e funções praticadas por cada 

pessoa. Sendo assim, toda ação significativa do indivíduo que necessite ser 

registrada, implica uma produção de instrumentos para o funcionamento da vida em 

sociedade. Estes instrumentos são os documentos que diariamente os indivíduos 

produzem, enquanto agentes sociais (CAMPELLO, 2015). 

Dessa forma, no geral, todos os indivíduos produzem ou recebem 

documentação ao longo de sua existência. Contudo, alguns por sua atuação e 

                                                             
1Fundo de arquivo é o conjunto de documento de toda natureza que qualquer corpo administrativo, 
qualquer pessoa física ou jurídica tenha reunido, automaticamente e organicamente, em razão de suas 
funções ou de sua atividade (Directiondes Archives de Frace, 1970, p.23) (BELLOTO, 2006. p. 128). 
 
2 O vocábulo coleções foi utilizado para dar o sentido de conjunto, uma vez que documentos de arquivo 
não são colecionáveis. Assim, o termo refere-se ao conjunto documental que constitui o acervo. 
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destaque social, acumulam uma quantidade significativa de documentos, que no 

geral, estão ligados às suas atividades públicas, bem como às suas relações 

interpessoais. Esse é o caso do clérigo José Cabral Duarte que, devido ao grande 

volume documental acumulado em sua existência, propiciou um local de guarda 

específico para seu acervo.  

Tal local foi inaugurado em 2004, sob a denominação de Instituto Dom 

Luciano José Cabral Duarte (IDLD) localizado à Rua Vereador João Calazans, nº 53, 

no bairro 13 de Julho, na capital sergipana. Foi idealizado por iniciativa do próprio 

clérigo e de sua irmã, a Sra. Carmem Dolores Cabral Duarte. O objetivo principal da 

irmã, conforme entrevista, foi salvaguardar a história de vida de seu irmão a partir da 

documentação por ele acumulada no tempo. Tanto como uma forma de aproximar a 

população sergipana desse personagem (partícipe proeminente)3, quanto fomentar a 

pesquisa acadêmica.  

Recentemente, no ano de 2016, o Instituto Dom Luciano foi desativado, 

suas atividades foram suspensas e seu acervo acabou sendo desmembrado e 

entregue a três outras instituições de guarda. A princípio a diretora do instituto 

procurou diversas instituições para que permitissem o serviço de exposição e 

disponibilidade do acervo para a comunidade cientifica e leiga. Mas, apenas a Igreja 

Católica, a Academia Sergipana de Letras e o Seminário Maior demonstraram 

interesse em receber o acervo. 

No geral, o arquivo pessoal se configura como um acúmulo de 

documentação diversa, e compõe-se por cartas, documentos de trabalho, fotografias, 

diplomas e muitas outras tipologias que nos mostram e nos ajudam a conhecer o 

indivíduo e todos os contextos que o envolveram durante sua vida privada e/ou pública 

(CAMARGO, 2007).  

Dom Luciano José Cabral Duarte, nascido em 1925, conta hoje 93 anos de 

idade. Este sergipano sagrou-se padre e após alguns anos fora de Sergipe, retornou 

ao estado passando a ter uma participação ativa em vários setores da sociedade. Foi 

diretor do jornal católico A Cruzada, criou a Faculdade Católica de Filosofia, sendo 

seu primeiro reitor. Foi nomeado bispo da Matriz aracajuana. Voltou a deixar o país 

para pós graduar-se em Filosofia pela Sorbonne em 1961. Ao final de seus estudos 

na França, recebeu uma bolsa da embaixada americana para pesquisar acerca do 

                                                             
3 Partícipe proeminente é um termo arquivístico para designar figuras públicas a partir do exercício de 
determinadas atividades de relevância no espaço social. 
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projeto educacional dos Estados Unidos. Foi responsável, enquanto conselheiro, da 

Secretaria de Educação do Estado de Sergipe, pela criação da Universidade Federal 

de Sergipe (UFS), sendo membro do Conselho Diretor da referida entidade. Foi ainda 

membro do Conselho Diretor Nacional do Movimento de Educação de Base (MEB). 

Fez parte da Terceira Conferência Internacional da UNESCO em Tóquio no ano de 

1972. Criou o Museu de Arte Sacra de São Cristóvão em Sergipe. Foi ainda, jornalista, 

escritor, professor universitário, membro da Academia Sergipana de Letras, dentre 

outras atividades (MORAIS, 2008).  

Dito isto, o tema deste trabalho intitulado Análise do Catálogo do Instituto 

Dom Luciano José Cabral Duarte (1950- 2000) pretende discutir acerca da elaboração 

do catálogo do arquivo pessoal do clérigo, a partir dos parâmetros da ciência 

arquivística integrada. Dessa maneira, esse trabalho está inserido na linha de 

pesquisa documental Informação e Sociedade, do curso de graduação em 

Biblioteconomia e Documentação do Departamento de Ciência da Informação (DCI) 

da Universidade Federal de Sergipe (UFS).  

O objetivo geral dessa pesquisa é analisar o catálogo produzido acerca do 

arquivo pessoal de Dom Luciano, observando o emprego dos princípios arquivísticos 

e da diplomática contemporânea. Como objetivos específicos para o desenvolvimento 

da pesquisa elencam-se: discutir acerca dos arquivos pessoais, suas características 

e peculiaridades a partir da teoria arquivística; abordar a trajetória de Dom Luciano 

José Cabral Duarte enquanto homem público; analisar o catálogo produzido pela 

equipe do Prof. Dr. Jorge Carvalho do Nascimento enquanto esteve professor do 

Departamento de História da UFS, datado de maio de 2007, colaborou para uma 

primeira organização sistemática do acervo.  

A decisão de criar um catálogo se deu em primeiro lugar para promover o 

rápido acesso à documentação. Em segundo lugar, devido a quantidade e variedade 

de documentos que se encontram sob a custódia do Instituto Dom Luciano, os quais 

se destacam por sua variedade tipológica e riqueza de informações. Há nele, 

documentos, livros, objetos pessoais e museológicos, pertencentes ao seu titular, 

além de documentação de cunho íntimo, que se estende desde sua infância, até o 

período mais recente.  

A razão para dar destaque ao estudo do catálogo diz respeito ao 

fechamento da referida instituição, uma vez que sua diretora se encontra em idade 

avançada e os financiamentos para manutenção da casa se fazem escassos. Desta 
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forma, tal documentação e objetos pessoais irão ficar sob a guarda da Igreja Católica 

sob a responsabilidade do Bispo Coadjutor de Aracaju Dom João José Costa, 

enquanto sua biblioteca ficaria sob a guarda do Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe (IHGS). Contudo, foi entregue a Academia Sergipana de letras e ao Seminário 

Maior de Aracaju. 

 Diante do exposto, é possível afirmar que a situação de desmembramento 

desta gama documental dá a fundamentação ao trabalho, pois a depender da forma 

como foi organizado pode haver dificuldade posterior ao acesso de tal documentação. 

Nesse contexto, questiona-se de que forma está organizado o acervo 

documental de Dom Luciano? Como se deu o processo de criação da obra de 

referência? 

Este trabalho justifica-se em primeiro lugar, por analisar uma fonte de 

referência de um arquivo pessoal de uma importante figura pública, o que 

possibilita ter acesso às páginas da sua história e da história do estado de Sergipe, 

uma vez que Dom Luciano Duarte foi um agente que atuou em diversas áreas sociais.  

Em segundo lugar, se constitui relevante, pois o estudo de um inventário 

documental deste personagem da história sergipana, facilitará sem dúvida, futuras 

pesquisas em diversas áreas do conhecimento.  Dessa forma, poder ter acesso aos 

seus documentos particulares e públicos se justifica pelo valor4 que lhes são inerentes. 

Valores estes, que podem se caracterizar como testemunhais, administrativos, 

jurídicos, culturais fundamentais para se reconstituir as atividades que caracterizam a 

trajetória pública de Dom Luciano Cabral Duarte, assim como momentos e temas 

específicos da sociedade sergipana.  

Em terceiro lugar, porque ao realizar a confecção do catálogo, se está 

criando uma obra de referência que para além de dar ciência da documentação 

existente na instituição de guarda atual, permite um relativo controle acerca do futuro 

de tal documentação, uma vez que não raro, a documentação no estado de Sergipe 

é extraviada, ou mesmo, inacessível aos pesquisadores. 

                                                             
4 Entende-se por valores em Arquivística, a discussão em torno dos valores primários e secundários da 

documentação, estes estão intimamente associados à questão da avaliação de documentos – isto é, 
da determinação de valores (sejam eles administrativos, jurídico-legais ou histórico culturais) que 
permitam estabelecer a destinação a ser dada a eles (eliminação, guarda temporária ou guarda 
permanente) (GONÇALVES, 1998, p17). 
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Na próxima seção, será apresentado o referencial teórico que dará suporte 

à elaboração desse trabalho. Nele serão discutidos o documento, os acervos pessoal, 

tipologia documental e catálogo como fonte de informação. 
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2  ASPECTOS DOCUMENTAIS E FONTE DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

O conceito de documento, além de ser polissêmico, não está restrito a uma 

única área do conhecimento. Assim, existem diversos entendimentos acerca do 

documento. Tais concepções a respeito de sua essência é o objetivo deste 

levantamento bibliográfico que possibilitará a compreensão e visualização de um 

quadro geral do assunto por meio da contribuição dos autores que se dedicam ao 

tema. 

Os arquivos podem ser abordados de diversas maneiras. Assim, o seu 

conteúdo é constituído de aspectos que nos informam acerca do papel que este 

desempenha. O suporte no qual estão inseridas as informações também apresenta 

interesse, pois percebemos que, com o passar do tempo, estes são atualizados e este 

fato tem a finalidade de melhorar o acesso e recuperação da informação pelo 

pesquisador, além de se elevar em conta a capacidade de armazenamento da 

informação, a conservação do material e sua utilização futura. 

Até o século XIX, dentro de um pensamento positivista e por apresentarem 

valores que persistiriam por muito tempo, os documentos eram apenas os de cunho 

informacional que estavam escritos e fossem emitidos por órgãos públicos e 

administrativos, ou seja, os documentos oficiais. Caso contrário, não tinham valor 

documental para o modelo de história vigente à época (LE GOFF, 2011). Jean-Yves 

Rousseau & Carol Couture (1998), estudiosos da denominada arquivística integrada, 

afirmam: 

 

[...] ao longo das épocas e dos regimes, os documentos serviram para o 

exercício do poder, para o reconhecimento dos direitos, para o registro da 

memória e para a sua utilização futura. Recordamo-lo aqui porque este papel 

foi muitas vezes eclipsado pela história dos homens e das sociedades que, 

no entanto, basearam os seus poderes e a sua paternidade nesses 

documentos (ROUSSEAU, COUTURE, 1998, p. 32).  

 

Já para a Administração, o documento tem valor probatório, característica 

indispensável para o exercício do poder e que demonstra o papel primordial do 

documento na administração pública. Pela importância dada a informação 

administrativa, os documentos foram por muito tempo produzidos por cumprir esta 

finalidade. Contudo, há uma grande estrada até a ampliação da noção de documento. 
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2.1 Breves apontamentos históricos acerca do documento 

 

De acordo com Rousseau e Couture (1998), na Grécia antiga, os 

documentos eram armazenados no archéion e isto lhes assegurava autenticidade. Na 

Idade Média até a Revolução Francesa os detentores de títulos e privilégios utilizaram 

os documentos afim de provarem os seus direitos. Hoje, são encontradas diversas 

categorias de documentos. Estes carregam em si valores de prova e valores (primário 

e secundário), desempenhando sempre o papel de defensores dos direitos das 

pessoas e instituições pelas quais foram produzidos ou recebidos. Os arquivos além 

de prova, também carregam consigo um outro aspecto importantíssimo que é o da 

memória, pois através das informações que os documentos carregam, é possível 

reconstituir posteriormente situações através de diferentes meios para interesses de 

pesquisas ou investigações. 

No século XVI, com o Tratado de Paris5, os documentos das transações de 

concessão de territórios eram um apontamento que demonstrava a nova autoridade 

daquele local. Ainda na França, Napoleão, por saber que documento é poder e para 

demonstrar este poder, desejou centralizar num mesmo local todos os documentos 

de estados conquistados na Europa. A Napoleão se atribui uma frase “um bom 

arquivista é mais útil a um governo do que um bom general do exército”. Pensando 

nisso os administradores modernos baseiam o seu poder e os seus direitos no que 

está escrito (ROUSSEAU; COUTURE, 1998). Bruno Delmas (2010, p. 21) nos diz que 

os arquivos servem para provar, lembrar, compreender e identificar. Segundo ele: 

 

Provar os 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 é uma utilidade social.  

 

Partindo de tal concepção, os conceitos de documento e de informação 

começam a se expandir aumentando assim o leque de definições a respeito do que 

pode ser definido como documento. 

A Escola do Annales (1929) e Paul Otlet (1937) trazem em suas definições 

um alargamento a respeito do que seria documento. Para eles, o documento é a 

                                                             
5No século XVIII a Guerra dos Sete Anos culminou no Tratado de Paris, acordo que determinava 
diversas trocas territoriais entre as nações europeias. 
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materialização do fenômeno da informação - livros, cartas, jornais, revistas, sítios na 

Internet, registros em bases de dados, sangue, DNA, etc. (BRIET, 1951, p.10). 

Para o historiador Jaques Le Goff (2010), o documento é muito mais do que 

aquilo que está escrito. Para ele, o documento é um monumento da ação do homem, 

o qual materializa a sua memória conservando-a para a posteridade, pois o mesmo 

foi pensado para existir e cumprir a sua função administrativa. Ainda enquanto 

monumento ele é algo que remontará um passado e ao observá-lo se perceberá que 

o mesmo diz muito acerca de um determinado fato, outras vezes silencia. Porém cabe 

ao pesquisador saber realizar as perguntas corretas e extrair dele, mesmo em seu 

silêncio, seu significado, importância e potencial informativo, pois, o documento como 

monumento, fala evocando o passado, foi produzido visando realizar alguma ação e 

é resultante de uma escolha (LE GOFF, 2010). 

Paul Otlet (1937), após criar a documentação como um campo do 

conhecimento, consolida de maneira bastante ampliada, o conceito de documento 

como sendo: o livro, a revista, o jornal, a peça de arquivo, a estampa, a fotografia, a 

medalha, a música. Assim, ainda segundo Paul Otlet, e corroborado pela Escola dos 

Annales, de forma geral, o conceito de documento é polissêmico, visto que se pode 

considerar documento qualquer suporte que registre informações. Faz-se pertinente 

destacar que o conceito descrito por Paul Otlet, não se refere ao suporte físico, mas, 

deixa aberto o entendimento de que todos estes itens mencionados carregam em si 

informações que logo após ser registrada constitui-se em documento. (OTLET, 1937). 

 Contudo, no século XIX a Arquivística deixou de ser uma ciência auxiliar 

da História e ganhou seu espaço acadêmico. Ela tinha assim como a documentação, 

o documento como objeto, mas sob um outro viés. Heloísa Bellotto (2002) em seu livro 

Arquivística: objetos, princípios e rumos, diz que documento pode ser definido como 

suporte que contém uma informação arquivística ou como “um suporte modificado por 

um texto a ele aderido que surge como resultado de uma atividade administrativa e 

tem como finalidade comunicar uma ordem, provar algo ou transmitir uma informação 

útil para um trâmite” (BELLOTTO, 2002, p. 22 apud VÁZQUEZ, s.d.). 

Já segundo Teodore Schellenberg (2006, p.180) “os documentos nascem 

do cumprimento dos objetivos para os quais um órgão foi criado – administrativos, 

fiscais, legais e executivos” – e têm que corresponder ao que foi realizado, pois, cada 

documento tem uma ação registrada. Ainda de acordo com esse teórico, os 

documentos oficiais são preservados em arquivos por apresentarem valores que 
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persistirão por muito tempo ainda depois de cessado seu uso corrente e porque os 

seus valores serão de interesse para outros, que não os utilizadores iniciais. Para ele, 

diante do exposto nota-se que os documentos armazenam os registros que servem 

como bases administrativas e mantêm viva a memória de um indivíduo, civilização ou 

sociedade. Enquanto objeto de conhecimento histórico, o documento é até hoje a 

principal fonte de pesquisa sobre o passado (SCHELLENBERG, 2006).  

Dessa forma, a guarda correta de um acervo documental suscita algumas 

tomadas de decisões referentes a sua organização arquivística. Estas decisões 

envolvem todo o processo de gestão documental e sem dúvida as políticas de 

conservação e de acesso que são direcionadas ao acervo. Segundo Lindete Bartalo 

(2008), um dos componentes da gestão da informação é a gestão documental, a qual 

amplia a capacidade da gestão administrativa. De acordo com a autora, “a gestão 

documental surge como uma ferramenta indispensável à otimização do uso das 

informações contidas nos mais variados suportes” (2008, p. 73).  

Conforme Camargo (2007, p.14) o acúmulo de documentos não parte 

simplesmente da vontade de seu titular em querer guardar ou descartar tal 

documento, “mas as circunstâncias em que foram gerados, bem como a função 

desempenhada por este documento”. A massa documental a ser guardada deve 

obedecer a critérios funcionais preestabelecidos e específicos. É preciso adequar o 

acervo com o seu produtor, e suas áreas de interesse, considerando assim, a 

familiaridade com todo o arquivo de maneira coerente. Ainda de acordo com 

CAMARGO (2007, p. 13), a partir do momento em que o acervo é dito privado, “a 

família ou a instituição que o abriga deve tomar algumas decisões para lhe assegurar 

uma guarda correta, além de assegurar sua organização arquivística e sua 

informatização dentro dos padrões contemporâneos”.  

Assim, o documento arquivístico somente cumprirá sua função social, 

mediante o seu valor primário e secundário, quando analisado, avaliado e conservado 

segundo uma metodologia documentária e arquivística. Em relação aos valores, já 

citados anteriormente, é necessário explicitar que o valor primário corresponde ao 

valor legal, jurídico, administrativo e probatório. Esses documentos têm prazos legais 

perante a lei. No valor secundário a informação vai além do seu valor jurídico-

administrativo, ou seja, por traz da informação existe uma importância cultural e 

histórica que é bastante significativa para as pesquisas cientificas e culturais 

remetendo por meio delas à memória (BELLOTTO, 2006). 
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Dessa forma, o investimento das instituições públicas e privadas na 

implantação de uma política de gestão documental deve englobar a formação de 

equipes multidisciplinares, os recursos materiais e as edificações adequadas para a 

guarda responsável dos seus documentos de valor probatório ou histórico, com vista 

à sua conservação e/ou restauro. 

Isto porque o objetivo do documento é dar acesso à informação, que é 

indispensável para a tomada de decisões e funcionamento das atividades dos setores 

públicos, privados bem como de pessoa física, uma vez que, independente do seu 

uso, permanece como componente de um corpus informacional que permita a 

transmissão cultural de geração a geração, formando acervos (BELLOTTO, 2006). 

Com relação às instituições que guardam os arquivos pessoais de 

personalidades destacadas na sociedade encontramos documentos que representam 

as relações e atividades do titular que os acumulou. Luciana Heymann (1997) chama 

atenção para esses aspectos da acumulação:  

 

A ênfase na acumulação significa que o titular não produziu necessariamente 
todos os documentos que integram o conjunto e que nem todo o material que 
ele produziu ou recebeu ao longo de sua vida faz parte desse mesmo 
conjunto documental (HEYMANN, 1997, p.43). 

 

2.2 Acervos Pessoais 

 

A importância dos arquivos pessoais vem sendo reconhecida a pouco 

tempo, principalmente pelo valor que este possui como patrimônio documental e 

cultural, além de seu uso tanto como fonte quanto objeto de pesquisas acadêmicas, 

os arquivos de pessoas conquistaram seu lugar na arquivística, por agregarem 

consigo significativo valor informativo e cultural. Dessa maneira, acervo nada mais é 

do que o conjunto documental, composto por informações contidas em documentos 

registrados em suporte convencional ou digital, decorrentes do desenvolvimento das 

atividades de seu produtor ou receptor (CAMARGO 2007). 

Para proceder ao estudo e à análise dos arquivos pessoais é preciso 

apropriar-se de sua definição. Heloisa Bellotto (2008, p.265-266) os define como: 

 

[...] os constituídos por documentos produzidos e/ou recebidos por uma 
pessoa física (cidadão, profissional, membro, de uma família ou elemento 
integrante de uma sociedade), enfim, de documentos que, preservados para 
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além da vida dessa mesma pessoa, constituem seu testemunho, como um 
conjunto orgânico, podendo então ser abertos a pesquisa pública. 

 

A verdade é que o documento, graças a seus elementos substanciais, 

fortemente ancorados nos princípios da proveniência, da organicidade, da unidade e 

da indivisibilidade, é prova do exercício das funções e atividades da entidade 

produtora e acumuladora do documento se tornando desta maneira uma cadeia 

orgânica formada por todos os documentos (BELLOTTO, 2002).  

A consolidação dos arquivos pessoais, por sua vez, é feita a partir do 

destaque social que o indivíduo possui dentro da sociedade, ou seja, não são 

documentos de homens e mulheres simples que são recolhidos por instituições de 

preservação da memória e do conhecimento cultural, mas, documentos de pessoas 

que exerceram no passado e/ou exercem influência na contemporaneidade, mediante 

o valor informacional e cultural que tais documentos possam ter. 

Trabalhar com arquivos pessoais é uma tarefa que exige muito do 

profissional, pois, este tipo de documento possui diversas dimensões de compreensão 

dentro do contexto arquivístico. São documentos que, a depender de sua seleção 

poderão mostrar apenas um dos “lados da moeda”. Nesse sentido, é fundamental que 

haja adoção de medidas que constituam uma avaliação ponderada do que deve ser 

preservado e do que deve ser descartado evitando assim silêncios ou ruídos 

(CAMARGO, 2007). 

Os arquivos pessoais englobam um diversificado conjunto de documentos 

que estão diretamente ligados ao seu titular. Pode-se perceber que a constituição 

deste tipo de arquivo é indiretamente voltada para o registro biográfico de seu dono e 

o mesmo é composto no geral, para além da documentação em si, por objetos e 

registros de seu cotidiano. No arquivo pessoal não existem regras quanto à 

formatação e ou suporte dos documentos. Assim, os “arquivos pessoais” ou “arquivos 

de pessoas” como o próprio nome já diz, refere-se aos documentos produzidos por 

indivíduos, mas resultantes das atividades e funções públicas por ele desempenhadas 

e que representam de alguma maneira a identidade de seu titular (CAMARGO, 2007). 

Anteriormente não considerados, os arquivos pessoais de determinadas 

pessoas transformaram-se em um rico manancial de informações. Com a ampliação 

das fontes de pesquisa documental e às novas abordagens que agora lhes são 

inerentes, cresceu a complexibilidade dos documentos pois tal ampliação abrange 
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diferentes tipologias documentais em suportes também diferenciados. Essa 

diversificação agrega importância a diferentes tipos de documentais.  

Dessa forma, vem ganhando espaço os documentos sonoros, documentos 

produzidos pela história oral, os documentos fotográficos, imagéticos e vídeos, estes 

são os que mais crescem. Portanto, nota-se um crescimento significativo da 

diversificação das fontes que formam uma cadeia de materiais úteis para a 

investigação de pesquisadores. 

O documento é inerente a qualquer tipo de organização, e mais raro em 

relação às pessoas. Contudo, mesmo assim, de acordo com Silvana Goulart, (2005, 

p.41) ele: 

[...] foi criado e acumulado numa lógica que espelha a sua própria produção, 

o que consequentemente revela o contexto dos objetivos a que se propõem 

as entidades. É nesse sentido que as informações são orgânicas, porque 

guardam entre si as mesmas relações que se formam entre as atribuições, 

competências, funções e atividades das entidades. 

 

Já Thais Svicero (2013), destaca uma questão pertinente aos arquivos 

pessoais, abordada também por Luciana Quillet Heymann (2016) de maneira bastante 

crítica. Tal abordagem diz respeito a valorização das trajetórias individuais como foco 

de interesse de alguns projetos institucionais, com a criação de memoriais, fundações 

e institutos voltados especificamente para a preservação da memória de um 

personagem relevante da história local, regional ou nacional. Desse modo, surgem 

diversos processos de patrimonialização que associam esses arquivos de natureza 

pessoal à noção de “legado”.  

Vistos como os meios de acesso seguro ao passado, os arquivos 

funcionam como “prova” das trajetórias às quais se busca associar o atributo da 

exemplaridade e da singularidade, fundamentais à construção da noção de “legado”. 

Nesse movimento, os acervos são associados à categoria de patrimônio, e passam a 

ser vistos como material cuja preservação deve ser garantida em nome da memória 

da coletividade, seja local seja nacional (HEYMANN, 2009, p. 1 apud SVICERO, 2013. 

p. 32). 

Os arquivos pessoais, são acumulados ao longo da vida de seu titular e 

são resultados das obrigações de seu produtor junto ao Estado e fora dele. Eles 

formam um conjunto orgânico, e que remetem a todo contexto pessoal, social, familiar 

e profissional. Dessa maneira, é importante se fazer algumas ponderações, quanto a 
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sua proveniência, bem como considerar a circunstância de sua criação e acumulação. 

Pois nem tudo que é gerado ou recebido torna-se algo que possa conter um valor 

cultural ou probatório ficando de fora da competência da arquivística (CAMARGO, 

2007). 

Sem observar tal questão, o pesquisador pode cometer o equívoco de 

imaginar o arquivo pessoal como espelho da trajetória do titular, enxergando 

equivalência entre a história de vida e o arquivo pessoal. Em outros casos ele vê o 

arquivo como a memória em estado bruto de seu titular, sendo que estes conjuntos 

documentais estão sujeitos a múltiplos processos de seleção (HEYMANN, 1997, apud 

SVICERO, 2013). 

Confirmando o que afirma GOMES (1998 apud SVICERO, 2013), fala que 

“o encanto proporcionado pelos documentos pessoais traz uma especificidade que 

pode ser denominada como “a ilusão da verdade”. Já os documentos de âmbito 

público demarcam suas diferenças também pela sua criação, porém surgem pela 

necessidade do seguimento administrativo constituindo assim a memória dos 

governos. 

Para Terry Cook (1998), é fundamental chamar atenção para os processos 

de acumulação documental entre os arquivos institucionais sendo estes privados ou 

públicos e os arquivos pessoais. Os arquivos institucionais refletem o cumprimento 

das atividades e funções administrativas para as quais foram criados; já os arquivos 

pessoais não são necessariamente diferentes, eles também seguem esta perspectiva, 

tendo em vista que os documentos de pessoas são produzidos e acumulados como 

algo que representa as ações de seu dono na esfera da sociedade civil no decorrer 

de sua vida (COOK, 1998). 

Assim, a importância dos arquivos pessoais é percebida pela criação e 

conservação de institutos que preservam estes tipos de documentos. Anteriormente, 

não tão valorizados, hoje se constituem em repositórios de informações valiosas.  

O objetivo dessas instituições é preservar tais documentações, bem como 

torná-las acessíveis ao público e aos pesquisadores. Deve-se por isso, manter o 

acervo sob uma guarda eficiente que proporcione ao conjunto documental, todo o 

tratamento arquivístico pertinente (COOK, 1998). 

Diante disso é que se justifica a criação do Instituto Dom Luciano Duarte 

que desde 2004 foi criado a partir do acervo particular de Dom Luciano, a fim de 

preservar a documentação e objetos pessoais de uma pessoa que é figura pública e 
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de reconhecido valor no cenário religioso, intelectual e educacional em Sergipe. Por 

iniciativa de Dom Luciano e de sua irmã, o instituto preservou registros das múltiplas 

atividades de seu patrono e em diferentes suportes.  

A exemplo de instituições desse tipo, podemos citar o Instituto Fernando 

Henrique Cardoso que também iniciou seu funcionamento no ano de 2004 e mantém 

preservado de forma integra os documentos de seu titular, o ex-presidente da 

república o e de sua esposa Ruth Cardoso, pessoas públicas que obtiveram destaque 

social.  

Outro acervo custodiado por um instituto é o de Rui Barbosa, e aqui, mais 

uma vez não estamos falando de uma pessoa “comum”, mas de alguém que manteve 

relações muito mais abrangentes com as pessoas e as instituições sociais do estado 

e país. 

Assim, os documentos pessoais são fontes de informação que permitem 

um diálogo e uma troca de considerações sobre os acontecimentos do cotidiano do 

titular e produtor e o contexto vivido por ele, pois revelam, nem sempre tudo ou muito, 

mais mostram fatos importantes e que foram ocultados em outras fontes. 

A escolha de preservar coleções documentais de acervos pessoais, 

possibilitam assim, um retorno a aspectos da história dos indivíduos, e com isso a sua 

subjetividade, possibilitando também um diálogo com o tempo. Esse conjunto 

documental forma uma rede de relações nas quais o personagem está inserido. Sue 

McKemmish em seu artigo Provas de mim: novas considerações, relata que: 

 
[...] ao explorar a natureza dos registros pessoais e as injunções sociais 
ligadas ao papel que desempenham em nossas formas de testemunhar e 
memorializar não só as vidas individuais, mas também a vida coletiva e a 
identidade cultural da sociedade (MCKEMMISH, 2013, p. 18). 

 

É também necessário um tratamento que reconheça as especificidades 

desse processo de acumulação segundo a teoria arquivística. Pois, na maioria das 

vezes, no acervo documental de um indivíduo é priorizado o contexto da produção do 

documento e a função inerente a sua produção, pois ela registra o impulso humano 

de dar testemunho. Mas é um arranjo incompleto. Aline Lopes de Lacerda (2013, p. 

57) pontua sobre a produção e acumulação de documentos para fins de pesquisa que: 

 

[...] em geral, é efetuado muitos anos após o arquivo estar concluído (no 
sentido da morte do titular – pessoa física – ou da extinção da instituição – 
pessoa jurídica), esses vínculos, supostamente mais evidentes enquanto o 
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arquivo estava sendo forjado, frequentemente precisam ser reestabelecidos, 
reconstruídos.  

 

Dessa forma, a primeira coisa a ser observada ao se estudar um arquivo 

pessoal é a questão das séries e tipologias documentais. Assim, o primeiro passo 

seria a identificação documental. Somente após esse fato, será possível dar um 

encaminhamento lógico ao material.  

 

2.3 Tipologia Documental 

 

A diplomática desde o século XVII quando surgiu como suas técnicas de 

análise documental, ocupa-se da estrutura formal dos atos escritos de origem 

governamental ou notarial. Os documentos provindos de autoridades eram 

submetidos a análises para implicação de validade dos mesmos, esta analise lhes 

garantiria a legitimidade. Trata-se de uma verificação da autenticidade dos 

documentos, a fidedignidades das informações dispostas em conteúdos escritos, em 

estruturas e formas. A incorporação dos estudos diplomáticos aos arquivísticos deu-

se, justamente, nesse aspecto: a comprovação da autenticidade (BELLOTTO, 2008). 

Ainda conforme BELLOTTO (2008), o documento de arquivo não nasce por 

razões informativas simplesmente e, sim, por razões probatórias. De acordo com a 

autora, mais que informação, ele é prova e, nesse sentido, pode e deve ser submetido 

a análises que atestem essa verdade.  

Sendo assim, de acordo com Ana Maria Camargo (2015) o documento de 

arquivo nasce correlato de uma ação e procura não ter nenhuma ambiguidade a 

estrutura narrativa e a disposição das informações é feita de modo de modo que a 

ambiguidade desapareça, sendo assim a representação da ação e prova da ação, ou 

seja nasce com aspecto probatório. 

Desde sua origem o documento será reconhecível por sua proveniência, 

categoria, espécie e tipo. A circunstância do documento implica tanto a presença de 

um fato e de uma vontade de manifestá-lo, como a vontade de dar origem ao ato. 

Deve-se manter a relação do documento com o sentido original como única maneira 

de tratar esses documentos. Ele tem que ser para sempre a representação da ação 

que lhes deu origem, parece simples. Contudo, é o mais importante a ser feito, trata-

se de saber qual será o uso desse documento de arquivo, ele irá continuar pelo 
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tratamento que damos a ele e pelo aspecto probatório que ele vai manter para sempre 

é em relação a essa função originária (CAMARGO, 2015). 

Evidencia-se que a produção dos documentos difere de um caso para 

outro, não tendo a complexibilidade uniformizada. A tipologia documental é a 

ampliação da diplomática em direção da formação documental, o seu objeto é a lógica 

orgânica dos conjuntos documentais. O objeto da diplomática é a unidade arquivística 

elementar, analisada enquanto espécie documental, servindo-se dos seus aspectos 

formais para definir a natureza jurídica dos atos nela implicadas, tanto relativamente 

à sua produção, como a seus efeitos (CARUCCI, 1987 apud BELLOTTO, 2008). 

No final do século XX a diplomática assumiu uma nova dimensão no 

cenário científico mudando a sua perspectiva clássica passando a ter uma visão mais 

focada nos tipos documentais e na vinculação orgânica aplicada em todos os 

documentos. 

De acordo com BELLOTTO (p.9, 2008), a elaboração do documento 

cumpre etapas que se podem, resumidamente, enumerar: 

1) Identificação jurídico-administrativa do ato; 

2) Seleção da espécie documental; 

3) Fórmula diplomática, formula sistematizada ou 

fórmula usual, preenchida com um conteúdo tópico e circunstancial, 

resulta na redação final; 

4) Divulgação junto aos públicos a atingir e/ou 

tramitação de rotina; 

5) Guarda ou destinação fixada por sistemáticas de 

temporalidade. 

 

2.4 A Análise Diplomática 

 

As partes do documento diplomático são decodificados pela análise 

diplomática. Estas partes são distintas, mas unidas no texto. Alguns manuais de 

arquivística abordam esta distinção como aponta Heloisa Bellotto no livro Diplomática 

e Tipologia Documental em Arquivos (2008). Conforme (Real Díaz, 1970; Núñez 

Contreras, 1981; Bellotto, 1991; Tamayo, 1996), “as partes da análise diplomática 

serão: o protocolo inicial, o texto (e seus elementos comandados pela sua natureza 

jurídica e objetivo) e o protocolo final”. Contudo, nem todas as partes diplomáticas 
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surgem em todas as espécies, uma vez que isso depende da natureza jurídica do 

instrumento, que, por sua vez é determinada pelo objetivo visado (BELLOTTO, 2008). 

É importante saber que o entendimento da análise diplomática leva a 

facilitação de elaboração de resumos de documentos, porém, nem todo documento 

admite dados fixos ou variáveis, mas podem ser submetidos à analise diplomática. Os 

documentos devem ser estudados para poder ser nomeado e distinguido os tipos, 

porque o que diferencia uma espécie de outra é justamente a distribuição desses 

elementos. Contudo, o documento que não nasceu para representar nenhuma ação 

mais que por alguma razão for elevado a essa condição que não é originária, ele só 

se sustenta como elemento documental se seus vínculos forem explícitos 

(CAMARGO, p. 300, 2015). 

A diplomática se destaca no cenário cientifico a partir dos anos 80, Bellotto 

(2006), nos mostra que foi se concentrando especificamente na gênese documental e 

nas atribuições, funções e atividades da entidade geradora se apropriando pela 

arquivística como tipologia documental (BELLOTTO, 2006).  

Por fim é importante colocar que a análise tipológica é uma metodologia de 

eficiência para o fazer arquivístico em múltiplos aspectos, como a avaliação, 

classificação e descrição documental. 

A Diplomática, conforme Bellotto, ocupa-se da estrutura formal dos atos 

escritos de origem governamental e/ou notarial. Trata, portanto, dos documentos que, 

emanados das autoridades supremas, delegadas ou legitimadoras (como é o caso 

dos notários), são submetidos, para efeito de validade, à sistematização imposta pelo 

direito. (BELLOTO, p.13, 2002)  

Responsável pela verificação de autenticidade dos documentos, a 

diplomática é a área que analisa as características dos documentos, 

consequentemente fazendo um estudo das tipologias documentais, examinando, 

assim, o contexto em que o documento foi criado e inserido, considerando todo o seu 

ciclo vital. 

 

2.5 As Espécies Documentais  

 

Trata-se das configurações que assume um documento de acordo com a 

disposição e a natureza das informações nele contidas conforme afirma (CAMARGO 
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& BELLOTTO, 1996). Ela obedece a fórmulas estabelecidas pelo direito administrativo 

ou notarial, como é o caso dos documentos do titular aqui referenciado. 

A partir disso, o profissional desempenhará suas tarefas com maior 

eficiência - a organização dos documentos e a disseminação da informação. Estamos 

tratando de documentos no campo dos arquivos pessoais com toda a sua carga de 

especificidades. 

É notório que os arquivos pessoais representam incontestavelmente um 

universo atrativo, instigador e rico de informações inesperadas a cada passo. A 

formação do documento de arquivo é determinada pela função a que ele se destina e 

implica na relação entre a natureza de sua finalidade e um teor capaz de definir 

adequadamente alguma autenticidade e alguma confiabilidade (CAMARGO, 2015). 

As espécies documentais são diversas e isso pode ser observado na 

variedade de glossários, dicionários ou manuais de administração que são produzidos 

em decorrência da abundância dos atos jurídicos. 

O documento de arquivo nasce correlato de uma ação e procura não ter 

nenhuma ambiguidade em relação à estrutura narrativa. Além disso, a disposição das 

informações é feita de modo que a ambiguidade desapareça (BELLOTTO, 2008). 

Isto porque os tipos documentais têm uma importância significativa na 

descrição documental ou na situação de arranjo de arquivos pessoais e/ou 

permanentes. Dessa forma, o mais importante é definir espécies e tipos documentais. 

 

2.6 Os Tipos Documentais e a Análise Tipológica 

 

Elemento decisivo, o tipo documental assume a espécie documental citada 

anteriormente, identificando-a para a descrição e reconhecendo a partir desse ato, 

outros documentos semelhantes. É indispensável na descrição pois representa 

adequadamente as unidades documentais conforme a atividade que a gerou.  

De acordo com Heloísa Bellotto (2008), os levantamentos dos tipos 

dependem do conhecimento das atividades desenvolvidas pela entidade produtora ou 

acumuladora do arquivo e os documentos por ela produzidos. Ela afirma ainda que tal 

afirmação não invalida, naturalmente, a existência de glossários de tipos documentais, 

mais ressalta que só serão viáveis se circunscritos em suas áreas de ação. Dessa 

forma para cada área de ação pode, ou melhor, deve ser construído um glossário de 

tipos documentais. 
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Dessa forma, a construção do conhecimento necessita de informações e a 

sua busca deve ser feita em fontes específicas. Os dados coletados oferecem 

subsídios que serão úteis para a concretização de investigações científicas pois, a 

identificação documental é pressuposto básico para a credibilidade da informação. 

Para Bellotto (2002) a análise tipológica a partir da diplomática, deve partir 

da espécie documental. Assim, a identificação independe das características do 

conjunto documental.  

Dessa forma, a identificação documental é fundamental para os estudos da 

diplomática contemporânea, pois nesse processo todo o ciclo de vida do documento 

é levado em consideração, bem como as relações e situações que os criaram. É 

preciso reconhecer a importância que os documentos têm e o seu valor como um item 

comprobatório.  

Os fundamentos teóricos e metodológicos para a identificação de tipologias 

documentais estão presentes na abordagem da diplomática. Isto porque os 

documentos são produzidos em contextos distintos e a identificação destes processos 

depende da reflexão a função desses documentos no contexto geral dessa 

documentação.  

 

2.7 O Catálogo como Fonte de Informação 

 

Na terminologia arquivística “catálogo” é um instrumento de pesquisa 

organizado segundo critérios temáticos, cronológicos, geográficos, entre outros, 

reunindo a descrição individualizada de documentos pertencentes a um ou mais 

“fundos”, de forma sumária ou analítica. Os “fundos” são constituídos por um conjunto 

de documentos de uma mesma proveniência (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.45). 

O catalogo é um instrumento de referência e de acesso à informação onde 

sua principal função é a de oferecer informações esclarecedoras do conteúdo de 

documentos, sobretudo de interesse histórico e público. Estes documentos quase 

sempre são determinados pelos temas e tipos. 

Segundo Cândida Ribeiro (p. 16, 1998) os catálogos se aplicam a 

documentos da mesma natureza ou se refere a um mesmo objeto pertencendo a um 

ou vários fundos. Eles podem ser publicados ou não, enumerando ou descrevendo 
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um conjunto arquivístico, estabelecendo um controle administrativo e intelectual sobre 

ele (RIBEIRO, 1998). 

Durante muito tempo eram feitos sumários do conteúdo informativo, essa 

prática era utilizada para fazer a descrição dos documentos. Uma maneira distinta do 

que atualmente é aplicado conforme a norma de descrição internacional a ISAD(G)6. 

A ISAD(G) é a norma que estabelece diretrizes gerais para a preparação 

de descritores arquivísticos. Deve ser usada em conjunção com as normas nacionais 

existentes ou como base para a sua criação (ISAD(G), p. 11, 2000). 

De Acordo com Willian Souza, (2016), se a hipertextualidade e a atualidade 

da Internet beneficiam a navegação e estimulam a interatividade, a linearidade das 

informações de um catálogo impresso facilita a interpretação dos dados e preserva 

um retrato fiel da lista de títulos em um determinado ano (SOUZA, p. 207, 2016). 

Ribeiro (1998) diz ainda que na definição de “instrumento de descrição 

documental” pode-se ler o seguinte: documento secundário que referencia e/ou 

descreve as unidades arquivísticas, quantificando as respectivas unidades de 

instalação, tendo em vista o seu controle e/ou acessibilidade (RIBEIRO, p. 25, 1998). 

Dessa forma como instrumento de descrição o catalogo tem elementos que 

levam o pesquisador a identificar e localizar a informação que se procura. A figura 

abaixo mostra os elementos e níveis de descrição da ISAD(G) e que é indicada pela 

NOBRADE.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. ISAD (G): norma geral internacional de descrição arquivística, 
adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, Suécia, 19-22 de setembro de 1999. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Arquivo Nacional, 2001. 119 p. (Publicações técnicas-AN, n. 49). 
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Figura 1: Página com a descrição segundo a Norma geral internacional de descrição arquivística 

 

Fonte: Norma geral internacional de descrição arquivística  
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A produção de um instrumento de acesso à informação tem por finalidade 

o controle, a gestão e o acesso, uma vez que descreve os documentos 

individualmente. Entre os tipos de instrumento de pesquisa, os catálogos são os mais 

utilizados devido à valorização dada ao documento enquanto fonte de informação. 

Enquanto instrumento de pesquisa a maior função do catálogo é a de 

difusão e acesso à informação, a sua construção requer uma análise minuciosa e 

muita profunda, centrada em cada documento para que esta função possa vir a ser 

de fato uma realidade. A descrição arquivística identifica e explica o contexto e 

circunstâncias em que o documento foi produzido e o seu conteúdo a fim de promover 

o acesso aos mesmos. 

Cândida Ribeiro (1998), em sua Tese de doutorado intitulada, “Acesso à 

informação nos arquivos: os instrumentos de acesso à informação” elenca os vários 

tipos de instrumentos publicados que fornecem acesso a informações. A autora 

aponta ainda “o facto de os catálogos terem uma tão larga expressão, revela uma 

tendência notória para valorizar o documento enquanto fonte de informação para 

determinados fins (sobretudo investigação histórica) mais do que uma perspectiva 

verdadeiramente arquivística que procura comunicar o todo do arquivo (RIBEIRO, p. 

49, 1998). 

A partir do exposto, RIBEIRO (1998) considera que se torna evidente uma 

tendência para elaborar instrumentos destinados a servir os interesses da 

investigação, especialmente, a histórica, privilegiando temas e épocas determinadas 

e dando relevo apenas a alguns tipos documentais (RIBEIRO, p. 50, 1998). 

A autora demonstra graficamente, para uma melhor apreensão dos dados, 

a distribuição percentual dos vários instrumentos. Nesta representação é 

perfeitamente evidente o “peso” que os catálogos e os inventários têm relativamente 

aos outros instrumentos, embora os guias e os índices também ocupem um espaço 

significativo (RIBEIRO, p. 50 - 51, 1998). 

De acordo com o gráfico abaixo em dados da pesquisa de Cândida Ribeiro, 

ela chega à conclusão de que o catálogo é o tipo de instrumento de acesso à 

informação mais produzido, mas apenas uma porcentagem deles diz respeito a 

arquivos na sua totalidade, seguido dos inventários, dos guias e logo após os índices, 
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elemento que em muitos casos acompanham o catálogo auxiliando-o numa pesquisa 

mais rápida e precisa. 

 

Figura 2: Gráfico dos Tipos de Instrumentos de acesso à informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RIBEIRO, 1998 

É importante observar, segundo Ribeiro que essa tendência pode não ter 

se manifestado ou não se manifestar dessa maneira no decorrer do tempo. Para isso 

também é interessante analisar as tipologias dos instrumentos. 

A distribuição percentual dos instrumentos de acesso à informação no 

gráfico acima, mostra os tipos de instrumentos de acesso à informação e não esgota 

a interpretação que pode ser feita a partir da análise das tipologias, percebe-se que o 

catálogo é o mais elaborado e utilizado em seguida temos os inventários (RIBEIRO, 

1998). 

De acordo com a autora, os elementos principais na elaboração de um 

catálogo são, a classificação, a descrição e os pontos de acesso. A associação destes 

três elementos resulta em um instrumento preciso e eficaz na recuperação da 

informação. 

A descrição arquivística no sentido mais amplo do termo abrange todo 

elemento de informação, não importando em que estágio de gestão ele é identificado 

ou estabelecido. Em qualquer estágio, a informação sobre os documentos permanece 

dinâmica e pode ser submetida a alterações à luz de maior conhecimento de seu 

conteúdo ou do contexto de sua criação (ISAD(G), 2000). 
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Esta norma contém regras gerais para descrição arquivística que podem 

ser aplicadas independentemente da forma ou do suporte dos documentos. Este 

conjunto de regras gerais para a descrição arquivística faz parte de um processo que 

de acordo com a ISAD(G) visa:  

a) assegurar a criação de descrições consistentes, 

apropriadas e autoexplicativas; 

b) facilitar a recuperação e a troca de informação sobre 

documentos arquivísticos; 

c) possibilitar o compartilhamento de dados de autoridade; 

e 

d) tornar possível a integração de descrições de diferentes 

arquivos num sistema unificado de informação. 
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3 METODOLOGIA  

 

A construção do conhecimento necessita de informações e a sua busca 

deve ser feita em fontes específicas. Os dados coletados oferecem subsídios que 

serão úteis para a concretização de investigações científicas pois, a identificação 

documental é pressuposto básico para a credibilidade da informação. 

A identificação documental confere estudos sobre a tipologia e a 

diplomática contemporânea. Dessa forma, todo o ciclo de vida do documento é levado 

em consideração, bem como as relações e situações que os criaram. É preciso 

reconhecer a importância que os documentos têm e o seu valor como um item 

comprobatório. 

O interesse em desenvolver esse trabalho se deu por dois motivos. Em 

primeiro lugar, por minha formação em história que fomentou o interesse inicial em 

trabalhar com os documentos, sobretudo de acervos pessoais, tema sobre o qual 

sempre tive interesse. Tal questão foi ainda mais fomentada após o ingresso no curso 

de Biblioteconomia e o estudo do documento pelo viés da arquivística. Dessa maneira, 

após algumas visitas ao Instituto Dom Luciano Cabral Duarte, e ao descobri que ele 

seria desmembrado, surgiu o interesse nessa pesquisa.  

Para os propósitos deste trabalho, interessa a perspectiva da pesquisa 

qualitativa de cunho exploratório e documental. Este tipo de pesquisa não se preocupa 

com a representatividade numérica e tem o seu enfoque exploratório direcionado ao 

aprofundamento da compreensão de aspectos que não podem ser quantificados. 

Dessa forma, a pesquisa qualitativa tem por objetivo proporcionar maiores 

informações sobre o assunto investigado, buscando explicar o porquê das coisas 

(CAMPELLO, 2015). 

Dentro da perspectiva exploratória, proceder-se-á ao levantamento 

bibliográfico. Este será realizado por assunto, tendo em vista a amplitude de 

resultados proporcionados. Porém não serão descartadas pesquisas por autor e por 

títulos conhecidos e que fazem parte da produção científica da área Arquivística e 

sobre o tema em questão, buscando-se dentro do possível, evidenciar trabalhos 

clássicos e recentes sobre os arquivos privados. Desta feita, serão reunidos títulos de 

livros, artigos científicos, teses e dissertações com textos que demonstram as 

discussões clássicas e contemporâneas a respeito dos arquivos pessoais.  
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Um outro método de pesquisa aplicada para a coleta de informações foi a 

realização de uma entrevista semiestruturada7, considerando que a entrevista permite 

uma elaboração de um roteiro, constituída de perguntas fechadas, foram feitas aos 

entrevistados na mesma ordem. 

Face ao problema de pesquisa definido, surgiu o questionamento de qual 

a melhor forma de buscar as informações que não estavam ao alcance das mãos, em 

meios palpáveis, qual seria um outro meio mais apropriado para obter maiores 

esclarecimentos sobre a elaboração do objeto de pesquisa? A resposta a esta questão 

nos levou aos métodos e técnicas mais apropriados para estuda-lo.  

Assim, foi viável a utilização da entrevista como uma forma de coleta de 

dados pois, de acordo com Eduardo Manzini (1990/1991), tratava-se de informações 

que não estavam registradas ou disponíveis, apenas na memória e lembranças das 

pessoas que participaram de tudo desde o princípio. 

O roteiro elaborado segue as recomendações de MANZINI (1990/1991), 

ministrando as informações sobre a elaboração do catálogo do acervo documental e 

sobre as possibilidades de acesso aos documentos após o encerramento das 

atividades do Instituto.  

Em relação ao catálogo, utilizar-se-á biografias e trabalhos científicos 

publicados por meio de edições e obras que sua irmã, a Sra. Carmem Dolores Cabral 

Duarte vem publicando, o que facilitará o cotejo das informações, além de possibilitar 

rapidez na pesquisa. 

Conforme Fonseca (2002), a pesquisa bibliográfica é feita a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho 

científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 

conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas 

que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas 

publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o 

problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

                                                             
7 Na entrevista semiestruturada, a resposta não está condicionada a uma padronização de alternativa formuladas 
pelo pesquisador como ocorre na entrevista com dinâmica rígida. Geralmente, a entrevista semiestruturada está 
focalizada em um objetivo sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais complementadas 
por outras questões inerentes às circunstancias momentâneas (MANZINE, p.154, 1990-1991). 
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A documentação sob a guarda do instituto não está desintegrado ou 

comprometido. Ele foi identificado, higienizado e organizado em pacotilhas 

devidamente identificadas em ordem cronológica, a partir de um convênio 

desenvolvido pelo IDLD e a Universidade Federal de Sergipe, comandado pelo Prof. 

Dr. Jorge Carvalho do Nascimento. Entretanto, muito ainda precisa e pode ser feito a 

partir da correta organização da documentação em bases biblioteconômicas e 

documentais.  
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4 ASPECTOS BIOGRÁFICOS DE DOM LUCIANO CABRAL DUARTE  

 

É de grande importância apresentar, mesmo de maneira resumida, 

aspectos da trajetória de Dom Luciano, titular do arquivo pessoal escolhido para esta 

pesquisa. Isto para que através de suas ações, compreendamos sua atuação no 

contexto social sergipano. Dentre eles, a criação da primeira universidade do estado 

de Sergipe.  

Luciano José Cabral Duarte, assim identificado por seus pais, o Sr. José 

de Góes Duarte8, e da Sra. Célia Cabral Duarte, nasceu em 21 de Janeiro de 1925, 

na cidade de Aracaju, teve como irmãos Carlos José e Carmem Dolores (MORAIS, 

2008). 

Ainda de acordo MORAIS, (2008) com anotações feitas pelo seu pai em 

caderneta, onde estão inscritos alguns dos momentos importantes de sua vida, Dom 

Luciano passou sua infância entre as cidades de Aracaju e São Cristóvão. Em um dos 

raros documentos disponível em seu acervo, o próprio Luciano relata ao jornalista 

João Melo, em 1992, em uma das edições do programa Videoteca Aperipê Memória, 

realizada no canal de TV Educativa de Sergipe os seguintes fatos:  

 

A minha infância se passou, parte em Aracaju, parte no interior. Inicialmente 
em Aracaju, depois meu pai como telegrafista que era, foi designado para 
São Cristóvão, de modo que em São Cristóvão eu passei alguns anos, de 
quatro anos de idade até os oito. Depois voltei para Aracaju, meu pai foi 
transferido para cá, trouxe a família e o resto da minha infância eu passei 
aqui9. 

 
 
Enquanto estudante, Dom Luciano fez o curso primário em Aracaju, onde 

na oportunidade sua professora foi a sua tia materna, Maria Cabral professora da 

Escola Industrial de Sergipe antes denominada Escola de Aprendizes Artífices de 

Sergipe10. 

                                                             
8Poeta e telegrafista, nascido em 14 de fevereiro de 1895, Aracaju/Se, casou-se com Célia Cabral e 
juntos tiveram três filhos: Carlos José, Luciano José e Carmem Dolores. Faleceu no dia em que 
comemoraria 66 anos de idade, acometido de infarto. 
 
9Informação disponível no arquivo do IDLD, por meio de fita de vídeo que guarda preciosos relatos de 
Dom Luciano, quando foi entrevistado pelo jornalista João Melo, em 16 de abril de 1992, no programa 
Videoteca Aperipê Memória realizado no canal de TV Educativa de Sergipe.  
 
10 As Escolas de Aprendizes Artífices foram criadas através do Decreto nº. 7.566 de 23 setembro de 
1909, de autoria do Governo Federal. Em Sergipe, a Escolas de Aprendizes Artífices iniciou seu 
funcionamento em 1º de maio de 1911 e a idade exigida para matricula era, no mínimo, 10 anos, e no 
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Enquanto morou em São Cristóvão, esteve bastante ligado, mesmo na 

infância e por influência familiar, a Igreja Católica. Devido a sua proximidade de Frei 

Pascásio, com apenas onze anos de idade, decidiu-se pelo sacerdócio. Ingressou no 

Seminário Menor Sagrado Coração de Jesus pertencente a Diocese de Aracaju, em 

regime de internato, estudando ali durante seis anos e se destacando entre os demais 

com a posição de primeiro lugar da turma (MORAIS, 2008). 

A decisão de ingresso na vida religiosa foi apoiada pelos pais. Em sua 

caderneta de anotações, constante do acervo do IDLD, Góes Duarte, também poeta, 

escreveu: “entrou para o Seminário Menor desta Diocese de Aracaju, no dia 15 de 

Fevereiro de 1936”. É bem provável que em meio a esta decisão de seu filho, Góes 

Duarte tenha escrito o Soneto: 

 
Onze anos apenas. Tão Criança,  
Ingressaste nas hostes de Jesus... 
No coração em flor, - quanta esperança! 
Quanta alegria n’alma, quanta luz! 
Que grande Fé, que ardor, que confiança, 
Com que te prosternaste aos pés da Cruz! 
Meu coração, saudoso, não se cansa 
De te abençoar. Viva Jesus! 
 
Viva Jesus, que, assim, te reclamando, 
Mais não está, bem eu sei, que premiando 
Da tua alma singela, a perfeição... 
 
Deus te abençoe, meu filho, e que te faça 
Do coração, a pérola sem jaça 
Da Bondade, do Amor e do perdão. 

 
 

Ao concluir a formação em Humanidades no Seminário Menor em Aracaju, 

Dom Luciano mudou-se para Olinda/PE para iniciar a sua formação específica para o 

sacerdócio no Seminário Provincial iniciando em fevereiro de 1942. Com dezessete 

anos ingressou no curso de Filosofia, estudou durante dois anos e deu início ao curso 

de Teologia. Passou mais um ano nessa nova empreitada, mantendo seu 

desempenho escolar, graduando-se como primeiro da classe. 

                                                             
máximo, 13. A fim de atender as exigências do mercado, essas Escolas visavam preparar pessoas 
coerentemente aptas para a industrialização; sendo assim atendia a um projeto pedagógico, utilitário e 
social. Em grande maioria, filhos de pais analfabetos os alunos da Escola de Aprendizes provinham de 
famílias pobres que sobreviviam à custa do rendimento do trabalho de seus filhos. Outras informações 
sobre a Escola dos Aprendizes Artífices de Sergipe, consultar PATRÍCIO, Solange. Educando para o 

trabalho: a Escola de Aprendizes e Artífices de Sergipe (1911-1930). São Cristóvão/ SE: Núcleo de Pós-

graduação em Educação, 2004. Dissertação de Mestrado. 
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Após completar o primeiro ano do curso de Teologia em Pernambuco, no 

ano de 1945, Luciano viaja para o Sul do Brasil a fim de cursar os três anos restante 

do curso de Teologia no Seminário Central Nossa Senhora da Imaculada Conceição 

na cidade de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. Na ocasião o Seminário 

de São Leopoldo era reputado como o melhor do Brasil na área teológica. Lá foi 

congratulado com a mais alta menção: “Magna cum laude11” como reconhecimento 

de seu empenho e destaque. Mais uma vez, primeiro colocado na turma (Ver Figura 

3). 

 

Figura 3 - Padre Luciano Cabral Duarte 

 

Fonte: MAYNARD, 2012 

 

De acordo com Giselda Morais (2008), em 04 de agosto de 1947, o 

seminarista Luciano Duarte tornou-se diácono, quando recebeu a Sacrum Diaconatus 

                                                             
11Magna Cum Laude: é a distinção acadêmica atribuída aos alunos que se graduam com elevado 
desempenho acadêmico. 
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Ordinem12. E, em 18 de janeiro de 1948, foi ordenado padre13 na Catedral 

Metropolitana de Aracaju. Assumiu a capela de São Salvador para desenvolver suas 

funções eclesiásticas. Foi nomeado para exercer a função de Diretor Espiritual do 

Seminário Menor de Aracaju. Sendo designado a lecionar as disciplinas de Latim e de 

Grego, dando início à carreira docente. 

O seu elevado grau de instrução intelectual e de conhecimento justificou 

sua presença diante de diversas funções religiosas e sociais. Suas ações lhe 

renderam reconhecimento diante da sociedade e por seu desenvolvimento no 

decorrer dos seminários, ficou sempre em destaque como o primeiro das turmas pelas 

quais passou.  

Dessa forma, foi incumbido pela cúpula da Igreja Católica para tomar a 

frente da direção do jornal semanário A Cruzada, da Faculdade Católica de Filosofia 

de Sergipe, tornando-se diretor e professor de várias disciplinas ofertadas nos cursos 

como também assistente eclesiástico dos universitários, onde ficou à frente do 

movimento da Juventude Universitária Católica (JUC). 

Segundo MORAIS (2008), a Cruzada foi um semanário de orientação 

católica que circulou em Sergipe durante boa parte do século XX. Criado em 1919 

pelo primeiro Bispo da diocese, D. José Thomaz Gomes da Silva, À época, Pe. 

Luciano dirigiu o referido jornal durante cinco anos, convocando intelectuais a figurar 

em suas páginas e contribuindo ele próprio em cada número com assuntos religiosos 

ou culturais. Seu afastamento ocorreu devido a sua viagem à Europa em virtude de 

aperfeiçoar os seus conhecimentos. Ainda no início de seu sacerdócio, o Pe. Luciano 

aceitou o desafio da criação da Faculdade Católica de Filosofia. Dessa maneira, foi 

encarregado de buscar os meios para criar a nova Faculdade, e viajou a Recife para 

coletar informações a respeito da Faculdade de Filosofia de Pernambuco.  

Em Aracaju, foi em busca de professores com formação de nível superior 

e cultura reconhecida para integrarem parte do quadro de professores da instituição. 

Ainda segundo MORAIS (2008), nos primeiros anos, além de procurar professores, 

também foi necessário que o Pe. Luciano conseguisse alunos, incentivasse moças e 

rapazes, bem como, homens e mulheres de qualquer idade, a se inscreverem e 

                                                             
12 Admissão do título de Diácono. 
13 MORAIS, Giselda. D. Luciano José Cabral Duarte: relato biográfico. Aracaju, Gráfica editora J.    

Andrade, 2008, p. 59.  
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concluírem seus cursos. Mediante tantos desafios encontrados, a primeira turma a se 

formar concluiu o curso no ano de 1954.  

A FAFI, como era conhecida a Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, 

foi uma das que permitiram aos sergipanos cursarem um curso superior. Em paralelo 

a criação da FAFI, estavam também instaladas em Sergipe no ano de 1950, outras 

Escolas de nível superior, a Escola de Química e a de Ciências Econômicas. 

Posteriormente a criação destas por incentivo do governo surgem também as 

Faculdades de Direito de a de Filosofia. 

De acordo com Fernanda Lima (2009), em virtude do MEC não ter 

reconhecido os cursos criados por D. Luciano, ele viajou para São Paulo e fez um 

curso de bacharel em Teologia, em agosto de 1954, pela Faculdade Nossa Senhora 

da Assunção e depois no mesmo ano viajou para a França e lá estudou e viveu entre 

o período de 1954 a 1957 obtendo a licenciatura em Filosofia através do Institut 

Cathólique de Paris. Na Sorbone, recebeu dois certificados de estudos, e recebeu 

também o mais importante, o título de Doutor, sendo prestigiado com a mais alta 

menção honrosa da instituição. Enquanto estava no continente europeu sempre 

escrevia para o jornal A Cruzada, e nesse mesmo momento começou a escrever o 

seu livro Europa, ver e olhar (LIMA, 2009). 

De volta ao Brasil, com maior experiência no campo educacional e com um 

currículo de destaque, reassume a direção da Faculdade Católica de Filosofia e 

retoma as disciplinas as quais lecionava. A nomeação do padre Luciano Duarte como 

diretor da Faculdade de Filosofia deu-se por meio da indicação de seu nome em uma 

lista tríplice, sendo nomeado pelo então presidente da entidade que mantinha o 

funcionamento da Faculdade, o arcebispo Dom Fernando Gomes, permanecendo 

com o cargo até o ano de 1968 (NUNES, 2008). 

Pe. Luciano Duarte juntamente com a madre Albertina Brasil Santos foram 

os responsáveis pela criação da Faculdade de Serviço Social no ano de 1954. A 

atuação do padre frente da criação da faculdade Católica de Filosofia de Sergipe e 

seu engajamento em tantos outros projetos educacionais mostra a representatividade 

das contribuições para a educação superior em Sergipe (NUNES, 2008). 

No ano de 1959, Luciano Duarte fundou o Ginásio de Aplicação como um 

campo de apoio para a prática de ensino dos estudantes da FAFI. Os Ginásios de 

Aplicação em todo o Brasil foram criados para funcionar ligados as respectivas 

Faculdades de Filosofia. Segundo a pesquisadora Verônica Nunes 
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Estes ginásios tinham a função de “berço” para os alunos que ali estudavam 
e se graduavam podendo assim aplicar as técnicas para as suas práticas 
pedagógicas e como projeto educacional de sedimentação da Educação 
Superior em nosso Estado e de formação de professores para atuação no 
ensino secundário (NUNES, 2008, p.27). 
 
 

Ainda segundo NUNES (2008), em sua Dissertação de Mestrado, no 

período de 1959 a 1968 o Ginásio de Aplicação, ligado a Faculdade Católica de 

Filosofia de Sergipe, teve como supervisor e fundador o Monsenhor Luciano José 

Cabral Duarte, homem dedicado à educação e à cultura sergipana, e que se 

empenhou a fazer daquele novo estabelecimento um ginásio de qualidade, 

imprimindo-lhe o caráter do respeito que seu próprio nome carregava.  

No ano de 1963, Dom Luciano foi nomeado membro do Conselho Estadual 

de Educação e em seguida, eleito Presidente da Câmara de Ensino Superior. A partir 

daí deu início e liderou o movimento para a criação da Universidade Federal de 

Sergipe entre os anos de 1963 a 1967. Este empreendimento para a educação no 

estado de Sergipe foi um desafio com muitas dificuldades durante todo o processo, 

pois, já existiam no estado cinco Faculdades desarticuladas e já federalizadas 

(MORAIS, 2008).  

A solução aconteceu quando as faculdades se juntaram e a partir dessa 

junção surgiu a Universidade Federal de Sergipe. Dom Luciano José Cabral Duarte 

torna-se coordenador dos trabalhos e depois de aprovado pelo relator, o professor 

Newton Sucupira, através do decreto de Lei nº 269 de 28 de Fevereiro de 1967, 

assinada pelo então Presidente da República Humberto de Alencar Castelo Branco, 

foi criada a Fundação Universidade Federal de Sergipe (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SERGIPE, 2015). 

Conforme NUNES (2008), a preocupação com a formação superior era um 

sonho acalentado pelo padre Luciano Duarte, tanto que não media esforços para 

promover a criação, o desenvolvimento e a consolidação da FAFI. Contudo, mesmo 

diante de tanto interesse, diante de fatores como o horário dos cursos, que acontecia 

a noite, e a falta de interessados em uma formação de nível superior, o quantitativo 

de alunos tendeu a diminuir, sem falar na questão financeira, pois apesar de se tratar 

de uma instituição envolvida com a Igreja Católica, não deixava de ser particular. Em 

maio de 1968 foi nomeado como membro do Conselho Federal de Educação, tendo 

sido o único sergipano a assumir esse cargo de nível federal (MORAIS, 2008). 
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Em 1970, Luciano Duarte foi eleito membro do Conselho Diretor Nacional 

do Movimento de Educação de Base (MEB)14 do qual também tornou-se presidente 

em pouco tempo. Fez parte da Academia Sergipana de Letras15 tomando posse à 

cadeira de nº 18 participou da III Conferência Internacional da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), representando o 

Brasil em sua delegação oficial. “Dom Luciano foi muitas vezes condecorados com 

medalhas ou placas, grande parte relacionadas às suas atividades voltadas para a 

educação” (LIMA, 2009, p. 11). 

Outro grande feito para a história da educação em Sergipe foi a criação do 

Museu de Arte Sacra de São Cristóvão, constituindo-se em mais uma casa de ensino. 

Figura importante no cenário educacional sergipano, o intelectual e religioso Luciano 

Duarte teve grande influência por seus trabalhos sociais que desenvolveram o estado 

com contribuições pontuais em diversas áreas, sobretudo na educacional. Pode-se 

afirmar que este personagem da história sergipana foi um dos principais responsável 

pela transformação da educação no estado na segunda metade do século XX.  

Em 2015, para comemorar os 90 anos de Dom Luciano, o Instituto 

promoveu um grande evento que contou com professores, autoridades, alunos e 

pesquisadores que utilizaram o acervo de Dom Luciano para pesquisas em diversas 

áreas (Ver Figura 4 e Figura 6). Na ocasião o Ex-governador Marcelo Déda foi 

homenageado (Ver Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14O MEB é um organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, constituído 
como sociedade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro no Distrito Federal. Foi 
Fundado em 21 de março de 1961. Há 55 anos  
15 A Academia Sergipana de Letras é a instituição literária sergipana que tem por finalidade o cultivo e 
o desenvolvimento das letras em geral e colaborar na elevação das artes e da cultura no Brasil e de 
modo particular em Sergipe. Disponível no site 
http://www.wagnerlemos.com.br/academiasergipanadeletras.htm 

http://www.wagnerlemos.com.br/academiasergipanadeletras
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Figura 4 - Cartaz do Seminário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Dom Luciano Duarte 
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Figura 5: Ex-governador Marcelo Déda sendo homenageado durante seminário.

 

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE, 2007.  

 

Figura 6 - Ex-Governador Marcelo Deda e Dom Luciano Cabral Duarte durante o Seminário 

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE, 2007.  
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Atualmente, Dom Luciano está bastante adoentado. Foi acometido pelo 

Alzheimer e está sob os cuidados da família. Contudo, sua memória e de suas 

relações com as instituições sergipanas, bem como muitos aspectos da cultura, 

educação e sociedade sergipana estão registrados e preservados em seu arquivo 

pessoal. Dessa forma, a partir de seus documentos pessoais preservados, a 

comunidade acadêmica, bem como os pesquisadores de todas as partes tem à 

disposição uma variedade de documentos que ajudam a mostrar a vida de uma das 

figuras mais importantes do cenário sergipano, bem como de uma significativa 

parcelada história social de Sergipe na segunda metade do século XX.  
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5 PERCURSOS DE CRIAÇÃO DO INSTITUTO DOM LUCIANO CABRAL 

E ANÁLISE DO CATÁLOGO DOCUMENTAL 

 

Essa seção tem como objetivo trazer à tona os fatos que antecederam a 

criação do Instituto, bem como seus primeiros momentos e às atividades que lá 

ocorreram. Para tanto entrevistou-se três personagens importantes para essa 

construção. Os professores Doutores Jorge Carvalho do Nascimento e Annamaria 

Bueno Gonçalves de Freitas, e a irmão do clérigo, Dona Carminha Duarte. Num 

segundo momento o interesse será discutir acerca da metodologia usada na criação 

dos catálogos.  

 

5.1 Criação do Instituto Dom Luciano 

 

Figura 7: Fachada da sede do Instituto Dom Luciano Duarte 

Fonte: Instituto Dom Luciano Duarte. Disponível em: <http://www.idld.com.br/index2.php?link=2 acesso 
em 23 de março de 2017. 

 

Durante toda sua vida pública, Dom Luciano Cabral Duarte manteve sob 

sua guarda uma série de documentos em diferenciados suportes que dizem respeito 

a inúmeras atividades desenvolvidas por ele. A esses documentos ele adicionou 

objetos pessoais, outros de cunho museológico, além de obras bibliográficas. Para 

http://www.idld.com.br/index2.php?link=2
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guardá-las foi criado o Instituto Dom Luciano Cabral Duarte em 2004 que contava com 

o arquivo, a biblioteca e o auditório. A intenção para além da guarda documental foi 

promover cursos, palestras, lançamento de livros e encontros científicos. Segundo a 

professora Anna Maria: 

 

O objetivo do auditório foi exatamente poder fazer uma parte dos trabalhos. 
Quando o instituto foi criado, foi a promoção de cursos que sustentou e por 
isso a necessidade de um auditório. Então ele foi criado para isso. O professor 
Araújo deu curso lá, o professor Paulino e outros. [...] Em todos os cursos que 
tinha a gente fazia questão de mostrar o instituto. Mostrar como estava sendo 
organizado o acervo. Porque nosso intuito na criação do instituto foi que ele 
pudesse funcionar como centro de pesquisa. Então todos os cursos que eram 
dados lá agente sempre tinha essa parte de divulgação. Explicávamos para 
que era aquela documentação que estava organizada. Mas não houve cursos 
específicos sobre a documentação. Mas, era mostrada as possibilidades que 
a documentação permitia para pesquisa, geralmente sobre a história da 
educação e outros temas. [...] Todos os cursos que eu dei, eu fazia uma 
consulta guiada, tanto pelo memorial como pela documentação. Tudo para 
mostrar aos cursistas a possibilidade de pesquisa. De lá foram produzidas 
algumas dissertações, algumas teses e tal [...] com a documentação de lá, o 
trabalho da Fernanda Lima que é sobre a influência de Dom Luciano na 
criação da UFS, dia 15 (quinze) agente teve a professora Naiara Alves que 
defendeu uma tese de Doutorado que utilizou a documentação da lá sobre o 
curso de pedagogia. Pesquisas que foram feitas sobre a Faculdade de 
Filosofia como é o caso do professor João Paulo Gama, também foi feita com 
a documentação de lá. Então, a partir da organização do instituto, vários 
estudos de monografias, dissertações e teses foram produzidos com aquela 

documentação. As vezes em convênio com a UFS, então alguns dos 

certificados saíram com convênio da UFS por que eram realizados por 
professores da Universidade Federal de Sergipe. Alguns cursos foram 
promovidos junto da UFS e do Instituto, Instituto é quem assumia a promoção, 
mas, os certificados de curso de extensão saíram pela UFS. Eu dei acho que 
dois cursos lá, um foi sobre Práticas da Memória Feminina e outro foi sobre 
a História da educação. O professor Edmilson Menezes organizou cursos lá 
na área de filosofia. Tiveram eventos comemorativos e lançamento de livros. 
Então foram feitos vários eventos lá (BUENO, 2017).  

 

Quanto à documentação do Instituto, segundo Dona Carminha, antes de 

virem para o Instituto estavam espalhados na Arquidiocese, na casa do clérigo e com 

amigos. Após serem encaminhados para o Instituto ficaram em estantes, mas sem 

nenhum tipo de organização científica. Segundo ela eram divididos por temas.  Dessa 

forma, ela coloca: 

 

Os documentos eram guardados em estantes e foi necessário fazer uma 
organização por temas. Porém não seguia uma metodologia baseada na 
arquivística, foi organizado a maneira em que ficasse o mais acessível 
possível, afim de localiza-los. Foi adotado uma separação temática dos 
documentos conforme citados: jornais, escritos, correspondências etc. D. 
Carmem conta que foi improvisado o acondicionamento inicial na garagem 
da casa onde ela pôs tábuas e ali colocou os documentos separando os 
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assuntos. Após a entrada do professor Jorge Carvalho foi que se deu a 
organização com uma vertente mais cientifica (DUARTE, 2017). 
 

Dessa forma, a construção do catálogo dos documentos do arquivo de Dom 

Luciano foi fruto da necessidade de uma organização sistemática. O instrumento de 

pesquisa e referência foi elaborado por uma equipe liderada pelo Professor Dr. Jorge 

Carvalho do Nascimento e pela Profa. Dra. Anna Maria Bueno, sob a orientação 

voluntária da professora Eugênia Andrade Vieira da Silva, que à época era diretora do 

Arquivo Judiciário de Sergipe e possuía experiência na organização documental. Após 

conversa foi decidido que o material seria organizado e a partir dessa ação, seria 

criado uma fonte de referência par dar possibilidade de pesquisa. Segundo o professor 

Jorge Carvalho: 

 

Na verdade a organização do catálogo se impôs pela necessidade de 
organizar a documentação. Nós tínhamos a massa de documentos, nós 
tínhamos o acervo bibliográfico, tínhamos uma quantidade de objetos muito 
grande que estavam em poder pessoal de Dom Luciano Duarte, e outra parte 
em poder de D. Carminha e tinha ainda alguns objetos pessoais do padre que 
estavam entregues a alguns religiosos. D. Carminha que sempre foi uma 
pessoa que sempre acompanhou o irmão diretamente, organizou o material, 
reuniu o acervo e adquiriu o imóvel para guardá-lo. Quando nos sentamos, 
eu e a Profa. Anna Maria que foi quem organizou junto comigo, nos 
deparamos com a massa de documentos e objetos e começamos o trabalho. 
À medida em que fomos higienizando os documentos e os objetos, sentimos 
a necessidade de catalogar para exatamente localizar. Para que os objetos 
pudessem ser úteis, manuseados e consultados por pesquisadores, e para 
que depois de utilizados pudessem voltar para um local físico no instituto 
onde, outra vez que se precisasse, o documento fosse recuperado por meio 
de algum instrumento. O acervo é rico, tem fotos, tem correspondência, tem 
coletânea de artigos publicados no jornal, ou seja, se pode organizar uma 
hemeroteca boa, coletânea de sermões pronunciados por ele, festas maiores 
da Igreja, crônicas lidas no rádio. Ele manteve um programa no rádio durante 
muitos anos, “Hora Católica”. Teve um outro programa de rádio “Nossa 
Opinião” que Dom Luciano compartilhava a redação de um texto que era lido 
nesse programa. Algumas vezes ele escrevia, outras vezes quem escrevia 
era a professora Carmelita Pinto Fontes, outras vezes era o jornalista João 
Oliva Alves. Tem reportagens que ele fez como jornalista, que estão lá. Então 
é uma riqueza documental grande e que precisava ser organizada e essa 
obra de referência que surgiu, esse catálogo, foi exatamente o caminho que 
se impôs para a organização de todo esse acervo documental que é um 
acervo rico, bom e útil para os pesquisadores (NASCIMENTO, 2017).  

 

Dessa forma, conforme dito pelo professor Jorge Carvalho, a construção 

do conhecimento necessita de informações e a sua busca deve ser feita em fontes 

específicas. Os dados coletados oferecem subsídios que serão úteis para a 

concretização de investigações científicas pois, a identificação documental é 

pressuposto básico para a credibilidade da informação. 
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Outra grande preocupação desse momento foi recolher toda a 

documentação para dar início aos trabalhos devidos. Acerca dessas duas questões o 

professor Jorge Carvalho coloca: 

 

Nós recebemos essa documentação muito dispersa. Algumas estavam em 
pacotes que estavam juntos e amarrados e tinham uma diversidade de 
documentos muito grande. Outros, eram papéis que estavam acondicionados 
em malas, guardados dentro de malas e diversificados sem nenhuma seleção 
prévia, outros estavam guardados em caixas de papelão, então nós fomos 
abrindo esses pacotes, essas caixas, essas malas e higienizando cada 
documento, à medida que higienizava fomos agrupando por tipologia e depois 
reagrupando cada tipologia por assunto, para poder chegar aonde chegou. 
Mais, nós recebemos esses papéis de forma muito dispersa e muito aleatória. 
Alguns em pastas, grampeados outros em pastas furadas, alguns inclusive 
com marcas da oxidação dos metais dessas pastas, desses grampos, desses 
clipes e tudo claro, nós removemos e nós higienizamos. Nós não perdemos 
nenhum documento, nós recuperamos todos os documentos que chegaram 
em nossa mão estavam em condições de uso, na verdade o que eles estavam 
precisando era de higienização e de organização (NASCIMENTO). 

 

Para dar cabo do imenso trabalho, os citados professores buscaram 

angariar recursos para recrutar e pagar o pessoal que auxiliaria na organização do 

acervo, uma vez que o instituto não dispunha de verba própria. Quanto a esse fato, 

os depoentes Dona Carminha Duarte, Anna Maria Bueno e Jorge Carvalho 

Nascimento responderam: 

 

Ajuda só dos sócios. Quem primeiro me deu uma ajuda foi Dr. João Alves. 
Começou foi com Jorge, mais foi com dinheiro de Dr. João, do Governo do 
Estado, que começou mesmo. Depois não renovou. Quando foi para renovar 
com Marcelo Deda, já mudou bastante o valor (DUARTE, 2017). 

Houve um projeto aprovado pela FAPITEC para adquirir verbas para proceder 
com a organização do arquivo, e contratação de bolsista para participar e 
ajudar na organização do acervo documental na fase inicial do projeto de 
montagem do instituto. Na verdade o instituto tinha várias frentes para a sua 
elaboração. A parte de organizar a documentação, a parte dos cursos, a parte 
de organizar a publicação dos textos de Dom Luciano. Então para cada frente 
existia algum apoio ou não. No começo teve o apoio do Estado mais depois 
nem da prefeitura e nem do estado (FREITAS, 2017). 

Nós tivemos uma colaboração voluntária extremamente importante da 
professora Eugenia Andrade Vieira da Silva. Foram utilizadas as técnicas de 
arquivologia. A professora Eugenia é Doutora, é a pessoa que organizou o 
arquivo do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, ou seja, é uma pessoa que 
tem uma experiência muito apreciável, e além de contar com a ajuda e com 
colaboração da Professora Eugenia, nós montamos um grupo de bolsistas. A 
organização disso, é preciso que eu diga, eu, na época, a partir da minha 
posição no Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe, e 
do Programa de Pós-Graduação em Educação em que eu trabalhava com 
História da Educação eu montei dois projetos. Um projeto que enviei para o 
CNPQ e obtive um financiamento para organizar esse acervo e outro projeto 
que eu montei com a FAPITEC, e obtive um financiamento da FAPITEC. Com 
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esse apoio, eu contratei um grupo de bolsistas, estudantes de história e 
estudantes de pedagogia. E foi com esse grupo que eu consegui. Eu junto 
com a professora Anamaria Bueno que era uma das pesquisadoras do projeto 
e a colaboração da professora Eugenia Andrade. Foi assim que conseguimos 
organizar o acervo e organizar o catálogo, a organização do catálogo a 
orientação técnica nos foi dada pela professora Eugenia (NASCIMENTO, 
2017).  

 

Isto colocado, é preciso ainda falar do fechamento do Instituto no final do 

ano de 2016. Após alguns anos de funcionamento, em fins de 2016, o instituto foi 

obrigado a fechar suas portas. Dona Carminha já com 86 anos, embora muito lúcida, 

não tem mais condições de dirigi-lo. Não houve quem a substituísse. Dessa forma, ela 

iniciou uma busca em algumas entidades para remeter o material em posse do 

instituto. Contudo, isso se mostrou muito problemático. Ao final desse percurso, foi 

necessário que o acervo fosse desmembrado. Sobre tal fato, segue a fala de Dona 

Carminha e a da Professora Anna Maria: 

 

Uma parte foi para o Museu de Arte Sacra e pode ser consultado só depende 
da organização deles lá. Outra parte foi para a Academia Sergipana de 
Letras. A parte da biblioteca dele e uma outra parte da biblioteca foi para o 
Seminário Maior. Os documentos foram para São Cristóvão. O arquivo foi 
para São Cristóvão. Eu fiquei com os LP’s. O “grosso” do instituto foi para 
São Cristóvão, os paramentos foram pra lá, báculo, tudo foi para São 
Cristóvão. Aqui não dá nada, eu peguei uns poucos livros e um restinho de 
documentos ali que eu ainda vou arrumar (DUARTE, 2017).  

Cada órgão está se organizando então, quando foi decidido para onde iria, a 
intenção foi que pudesse continuar a disposição, a gente tentou encaminhar 
para outras instituições que pudessem receber o acervo por que o nosso 
intuito era de que ele pudesse estar disponível para pesquisa até porque tem 
muitos assuntos que dá para ser pesquisado. Aí, cada instituição vai 
organizar o material de forma que recebeu para posteriormente disponibilizar 
o acesso ao público interessado (FREITAS, 2017). 
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Figura 8: Sala com exposição do objetos pessoais de Dom Luciano Cabral no Museu de Arte Sacra de 
São Cristóvão 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Dessa forma, esse acervo tão importante para a história de Sergipe, ao 

invés de conservado e aberto ao público encerrou suas atividades. Isso é preocupante 

pois não se sabe como será o acesso a tal documentação. 

 

5.2 O CATÁLOGO DO INSTITUTO DOM LUCIANO 

 

Conforme está escrito na folha de apresentação do catálogo, o acervo de 

documentos do Arquivo já catalogados é constituído por 2.521 registros. Na 

documentação é possível localizar toda a documentação pessoal e a produção 

intelectual de Dom Luciano Duarte: as suas teses, poemas, conferências, 171 artigos, 

2 comunicações, sermões, crônicas e outros trabalhos. Além destes documentos, há 

outros registros tratando dos seguintes temas: Comunicação, Criminalidade, 

Educação, Igreja (Juventude Universitária Católica – JUC, Pastoral Universitária, 

Religião, Teologia da Libertação), Meio Ambiente, Instituições (Rádio Cultura, Museu 

de Arte Sacra, Maçonaria, Prhocase e outras), Personalidades (Leonel Brizola, Franco 

Montoro e outros), Política (Comunismo, Constituição Brasileira, Ditadura Militar, 

Marxismo, Partidos, Sindicalismo, problemas de Sergipe, problemas nacionais e 
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problemas internacionais), Previdência Social, Reforma Agrária e Saúde (INSTITUTO 

DOM LUCIANO DUARTE, p. 2, 2007). 

O professor Jorge Carvalho reafirma estas informações em uma de suas 

falas na entrevista dizendo o seguinte: 

 

Nós fizemos a tipologia pelo tipo de suporte, LP’s, CD’s, livros, revistas, 
jornais, cartas, cartões e além da tipologia pelo tipo de suporte fizemos 
também uma a tipologia pelo conteúdo da mensagem, ou seja, discursos, 
correspondência, textos, sermões, cartas, reflexões, aulas etc. Foi assim que 
agente operou, e aí dentro também organizamos por ordem alfabética do 
documento e por datação, porque ele esteve ativo como intelectual durante 
pelo menos 50 anos e era muitos registros de datas e nós organizamos as 
cinco décadas nas quais ele foi ativo. Aí as tipologias é por assunto e por 
suporte (NASCIMENTO, 2017). 

 

Sempre houve divulgações sobre o Instituto e sua documentação, porém 

de acordo com o professor Jorge, nunca foi pensado na exposição do catálogo, para 

ele, assim como devido a necessidade de organização dos documentos se impôs a 

elaboração de um catálogo, o catálogo hoje se impõe como um instrumento de 

referência. Em suas palavras ele diz que: 

 

Especificamente relativo ao catálogo não, porque, eu vou lhe confessar uma 
coisa, eu nunca tinha feito uma reflexão sobre a importância do catálogo, 
depois que você fez contato comigo foi que eu refleti que o catálogo realmente 
se transformou numa obra de referência importante, na verdade agente 
sempre refletiu sobre o conteúdo do catálogo, agente fez várias divulgações 
remetendo ao conteúdo do catálogo e nunca sobre o catálogo em si. Você foi 
quem chamou a minha atenção para importância do catálogo como uma obra 
referencial (NASCIMENTO, 2017) 

 

No processo de descrição arquivistica são registradas diversas 

informações relativas a criação, contudo há diretrizes de classificação, descrição e 

arranjo da documentação que abrange todos os elementos de informação, são uma 

espécie de regras para se fazer uma descrição coerente e coesa. 

Referente a estas diretrizes de classificação, descrição e arranjo da 

documentação do instituto dom Luciano, Jorge Carvalho relata que: 
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Tecnicamente eu não saberia te dar esta resposta, a pessoa mais indicada 
para isso fosse a professora Eugenia, na verdade o que nós assumimos como 
diretriz foi essa descrição que eu acabei de fazer para você de como é que 
nós pensamos na organização, nós tínhamos clareza de algo, de que um 
homem que teve a vida que Dom Luciano Duarte teve, que criou o que ele 
criou, que passou pelo o que ele passou, que produziu como ele produziu, é 
uma figura pública de relevância e que nada poderia ficar entregue a crítica 
roedora das traças. Na verdade o que nós discutimos inclusive com a família 
e com a própria Carminha é que não queríamos que ficasse nenhum 
documento guardado, reservado sem que as pessoas e sem que os 
pesquisadores pudessem ter acesso, inclusive documentos que diziam 
respeito a conflitos dele com outras pessoas e que pelo tempo e pela 
importância dele e das pessoas com as quais ele se relacionou, isso agora 
eram documentos de interesse público, então estabelecemos esses 
fundamentos todos para discutir como é que agente queria organizar a 
documentação (NASCIMENTO, 2017). 

Agora, do ponto de vista técnico da arquivologia a classificação que foi feita, 
nós recebemos a orientação da professora Eugenia pela experiência que ela 
tem como arquivista. À medida que fomos definindo essa tipologia, a 
periodização, esses conteúdos esse suporte, agente foi organizando em 
prateleiras ou em pacotilhas e caixas porque agente higienizou, e claro tinha 
que acondicionar para não voltar a perder nem voltar a ser consumido pela 
ação do tempo, protege-lo da ação do tempo e agente organizou os 
documentos depois disso tudo em pacotilhas e em caixas para poder guarda-
los nas prateleiras (NASCIMENTO, 2017) 

 

Em outro comentário o professor manifestou seu lamento com relação ao 

fechamento do instituto, porém compreende que foi feito o que era necessário. 

 

À medida que fomos definindo essa tipologia, a periodização, esses 
conteúdos esse suporte, agente foi organizando em prateleiras ou em 
pacotilhas e caixas porque agente higienizou, e claro tinha que acondicionar 
para não voltar a perder nem voltar a ser consumido pela ação do tempo, 
protege-lo da ação do tempo e agente organizou os documentos depois disso 
tudo em pacotilhas e em caixas para poder guarda-los nas prateleiras 
(NASCIMENTO, 2017). 

Depois que nós terminamos o trabalho, eu terminei me envolvendo com 
outras atividades e em certa medida me distanciando do Instituto, tenho uma 
relação boa, pessoal de amizade com Carminha, lamentei que nós não 
tivéssemos alguém que pudesse sucede-la e o instituto fosse obrigado a 
suspender as suas atividades. Porque na verdade quem dava a alma e vida 
ao Instituto era a figura de Carminha Duarte. E com a idade ela ficou sem 
condições físicas de estar todos os dias ali dentro para organizar e tocar as 
coisas, mas, soube dar uma destinação também pública ao acervo que foi 
muito bom, o acervo foi destinado ao Museu de Arte Sacra porque lá ele, 
tanto fica protegido quanto fica disponível aos pesquisadores, porque no 
funda a organização tinha um objetivo, um acervo daquele tamanho e com 
aquela importância não poderia se perder, era necessário que ficasse 
protegido, acondicionado e acima de tudo disponível aos pesquisadores 
(NASCIMENTO, 2017). 
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Os fundamentos teóricos e metodológicos para a identificação de tipologias 

documentais estão presentes na abordagem da diplomática. Os documentos são 

produzidos em contextos distintos e a identificação destes processos depende da 

reflexão sobre a posição em que ele se destacou. 

O catálogo elaborado para referenciar o acervo documental de Dom 

Luciano leva em consideração alguns aspectos importantes da analise tipológica pela 

ótica da arquivística. Contudo, a Norma brasileira de descrição arquivística prevê 28 

(vinte e oito) elementos de descrição disponíveis, sendo que destes apenas 07 (sete) 

são obrigatórios. O catálogo no formato e organização em que se encontra faz 

referência e dá acesso aos dados de forma parcial, de maneira que contempla alguns 

dos elementos citados na NOBRADE. 

Como instrumento voltado para a localização de unidades documentais, o 

fundamental do catálogo é que ele se atenha à compreensão dos documentos dentro 

de suas relações orgânicas com as atividades que os produziram (LOPEZ, 2002).  

A NOBRADE elenca como elementos essenciais na descrição documental 

o código de referência, um dos principais pontos de acesso, o código identifica a 

unidade de descrição; o título do documento ou do item que identifica nominalmente 

a unidade dando mais precisão para localização; as datas relacionadas a determinado 

item; o nível de descrição que diferencia um documento dos demais por meio de uma 

escala; a dimensão física ou lógica e o suporte do documento, o nome do produtor e 

neste cabe uma observação especial pois nele está imbricado outros pontos 

extremamente importante e que merecem também destaque são elementos que 

afirmam o princípio da proveniência e por fim as condições de acesso, informações 

específicas, mas, que devem ser aplicado a qualquer tipo de documento e que visam 

uma melhor compreensão por parte dos usuários (CONARQ, 2006). 

Além dos elementos estabelecidos pela Nobrade, de acordo com Heloísa 

Bellotto (2008), o grupo de trabalho dos arquivistas de Madri também mencionam 

elementos que devem ser considerados para a efetivação de uma análise tipológica. 

Há divergências e pontos em comum, entretanto, os efeitos são válidos. 

Para o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p.45) o 

catálogo é um “Instrumento de pesquisa organizado segundo critérios temáticos, 

cronológicos, onomásticos ou toponímicos, reunindo a descrição individualizada de 

documentos pertencentes a um ou mais fundos, de forma sumária ou analítica”. 
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A descrição do catálogo contempla elementos que são exatamente o que 

é sugerido pela Nobrade ou pelo grupo de Madrid, elementos que norteiam e descreve 

o documento apresentando assunto geral, título, data observações e palavras-chave, 

essa descrição está na medida do possível detalhada com observações diretas e 

objetivas.  

À luz da arquivística e da diplomática contemporânea o catálogo poderia 

ser mais detalhado e descritivo. É observado que no catálogo, especificamente na 

parte das observações, há um relato bem mais abrangente sobre o documento 

descrito. Contudo sua organização tipológica foi feita de modo aleatório. 

A estrutura organizacional foi elaborada de modo que os documentos foram 

acondicionados dentro de pacotilhas e em caixas. Em cada caixa há um tema e em 

cada pacotilha existe um assunto e uma diversidade tipológica de documentos 

referentes a este assunto os quais seguem apenas uma ordem cronológica 

organizada por década. 

A construção do catálogo dos documentos do arquivo de Dom Luciano é 

fruto da necessidade de uma organização sistemática. O instrumento de pesquisa e 

referência foi elaborado sob a orientação voluntária da Professora Dra. Eugênia 

Andrade Vieira da Silva utilizando técnicas da arquivologia, conforme entrevista com 

o Professor Jorge Carvalho foi a Professora Eugênia a responsável pela organização 

do arquivo do poder judiciário, com uma experiência no assunto, e a necessidade da 

organização surgiu o catálogo. Sua organização está conforme mostra as imagens:  
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Figura 9: Imagens da parte interna do Catálogo do acervo documental 

 

Fonte: Acervo pessoal 
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A estrutura organizacional do catálogo segue um padrão que dependendo 

do ponto de vista pode facilitar a localização do item ou não. Primeiro vem a descrição 

do tema correspondência, organizado em caixas enumeradas fora posto pacotilhas 

com cartas, ofícios, convites e outros documentos correspondentes as décadas de 50, 

60, 70, 80, 90 e 2000. Há correspondências recebidas sem datas, estes ficam 

descritos a parte depois de todos referente a este tema específico bem como todos 

os outros temas.  

Este método de organização foi utilizado para todos os temas, são eles: 

correspondências citadas acima, documentos pessoais diversos, selecionados 

apenas por década, educação, política e ação social, produção intelectual, vida 

religiosa, temas de interesse religioso. 

Analisando o objeto de estudo desta pesquisa constatou-se que no objetivo 

de organizar um acervo acessível, fez-se a separação dos documentos que estavam 

acondicionados de forma bastante aleatória e em suportes nada convencionais e, 

analisando-os separou-os e de acordo com as temáticas que lhes conferiam foram 

separados e reorganizados dentro de uma estrutura cronológica baseada em 

décadas. 

É importante saber que para se elaborar um instrumento de referência ou 

de pesquisa, será necessário identificar o nível de sintonia entre as atividades de 

descrição com relação à atividade de classificação para que não haja a necessidade 

de retornar ao documento referenciado.  

A criação de um item com descrições sistemáticas é imprecindivel pois a 

partir dele se tem um controle de vocabulário utilizado. A utilização de uma planilha é 

um instrumento excelente para garantir a padronização na coleta de informações. 

A seguir o esboço de uma planilha de catálogo mostrando como padronizar 

a descrição documental com uma descrição sistemática. 
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Tabela 1: Planilha de catálogo documental 

Fonte: acervo pessoal 

Analisando a relação de documentos observa-se que estão juntos cartas, 

ofícios, telegramas e convites, documentos relacionados à correspondência. É certo 

que estão dentro da caixa que correspondem a correspondências, contudo cada item 

documental trata de um assunto especifico e são espécies documentais diferentes. 

De acordo com Bellotto (2008), a espécie documental, enquanto expressão 

diplomática, caracteriza um documento-individuo, tem uma denominação imutável 

ligado à sua estrutura semântica. Para a autora, as espécies documentais, sejam as 

típicas dos documentos dispositivos, sejam as dos probatórios ou as dos informativos, 

são inúmeras, como muito bem se pode averiguar em vários glossários especializados 

(BELLOTTO, p.32, 2008) 

Como um instrumento auxiliar ao catálogo, faz-se necessário a elaboração 

de um índice, este item é complementar e tem como objetivo identificar e uniformizar 

as palavras-chave, mapear as informações tornando o índice mais completo e 

informativo além de permitir ao pesquisador uma localização mais rápida dos 

documentos pesquisados. Este instrumento de pesquisa que decompõe os 

documentos em descritores, pode ser apresentado nas formas temáticas, 

cronológicas, onomásticas, geográficas entre outras (GOMES, p. 44, 2013). 

Logomarca PLANILHA DE CATÁLOGO DOCUMENTAL AREA: 

ITEM 
DOCUMENTAL 
(DOSSIÊ) OU 
DOCUMENTO 

ASSUNTO 

DATA 

OBSERVAÇÕES  

LOCALIZAÇÃO 

INICIO FIM ARMÁRIO  PRATELEIRA CAIXA 
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De acordo com Bellotto (2008) as metodologias de tratamento documental 

num e noutro campo são distintas, porém, ao mesmo tempo, imbricadas. O campo de 

aplicação da diplomática gira em torno do verídico quanto à estrutura e à finalidade 

do ato jurídico. Já o da tipologia gira em torno da relação dos documentos com as 

atividades institucionais/pessoais (BELLOTTO, p. 15, 2008). 

Partindo desse pressuposto, nota-se que no catálogo há documentos de 

natureza jurídica, institucional e pessoal. Dessa forma, é importante identificar e 

reconhecer os princípios e caracteres do tipo documental descrito no catálogo. O 

período selecionado para a elaboração do catálogo é datado dos anos de produção 

do proprietário do acervo, décadas em que esteve na ativa. 
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6   CONSIDERAÇÕES 

 

Conforme apontado, a pesquisa faz uma análise sobre a produção do 

catálogo do acervo documental do Instituto Dom Luciano Duarte, e as diretrizes de 

sua produção. Um catálogo é um instrumento de referência e, portanto, é de grande 

importância que sua produção esteja conforme as normas e parâmetros da 

arquivistica e diplomática contemporânea. 

O objetivo desse trabalho foi justamente analisar o catálogo e os critérios 

utilizados em sua elaboração, nesta análise percebeu-se que foram empregados 

elementos da arquivistica sobre a descrição documental, contudo, a descrição feita no 

catálogo não contempla todos os itens descritos na NOBRADE, porém não deixa de 

atender ao seu objetivo final que é referenciar e localizar os documentos que estão 

descritos em suas páginas. 

Mesmo diante do exposto, o catálogo é um instrumento que atende as 

necessidades do Instituto, pois auxilia aos usuários em busca de informações para 

atender as suas necessidades informacionais, dando mais qualidade ao serviço pela 

qual a instituição foi criada, que é a pesquisa. Contudo, o acervo já esteve com todos 

os documentos acondicionados de maneira muito dispersa e em locais inapropriados 

sem a menor organização. 

O catálogo promove o primeiro acesso aos documentos indicando seu 

título, data e observações que estão disponíveis de maneira detalhada com 

informações que também são pertinentes. Como exposto no trabalho, os documentos 

pessoais formam um acervo valioso de fontes de informação.  

Dom Luciano, como um homem eminente na sociedade sergipana, tem seu 

merecido destaque e valor, pois foi um homem de notável sabedoria e se envolveu 

em todas as áreas da sociedade, durante este tempo ele foi guardando todos os 

documentos e outros tipos de materiais, e objetos. Seu acervo fala, através dele como 

foi a sua vida, e suas lutas. Os documentos além de testemunhas são a prova de tudo, 

pois está registrado e passam de valor simbólico para valor concreto. 

É interessante observar que o catálogo foi produzido conforme o acervo 

documental ganhava forma e organização, considerando as normas da arquivística 

na tipologia documental e da diplomática da época. Apesar de ser recente algumas 

coisas mudam a é necessário observar estas considerações. 



65 
 

A constituição dos primeiros capítulos se deu da necessidade de explanar 

sobre o conceito de documento e suas possibilidades como fonte de informação e sua 

contribuição. Perante as razões que levaram a elaboração desta análise está a de 

trabalhar com arquivos pessoais, acervo bem mais complexo que os demais, mas, é 

um assunto que vem aumentando as pesquisas sobre a temática no Brasil e no 

mundo. 

A metodologia utilizada foi suficiente para realizar os procedimentos, e a 

bibliografia correspondeu às expectativas. Os dados foram coletados por meio de 

pesquisa bibliográfica, análise documental e de entrevistas, onde foram entrevistados 

Dona Carminha Duarte, irmã de Dom Luciano, a Professora Anamaria que estava 

presente na ocasião e o Professor Jorge Carvalho. As respostas dadas pelos 

entrevistados foram apresentadas sem distorção do discurso de cada um, como parte 

da explicação das ações que levaram a criação do instituto bem como a organização 

do mesmo e a elaboração do catálogo, instrumento dessa pesquisa. 

Com a análise, concluiu-se que o instrumento de pesquisa e também obra 

de referência, atende, conforme a organização do acervo, de maneira satisfatória aos 

objetivos para qual o mesmo foi criado, porém, após a encerramento das atividades 

do instituto este instrumento sofre uma ruptura com o seu acervo e a localização dos 

documentos referenciados fica totalmente comprometida, pois a instituição que 

recebeu todo o acervo está organizando-o para poder tornar disponível ao acesso 

público. E, os catálogos, tanto do acervo documental quantos ou demais permanecem 

sob a guarda de Dona Carminha. 
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APÊNDICE 1 - Roteiro de Entrevista com Dona Carminha 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 

 

Eu, José Luiz Venancio, discente do curso de Biblioteconomia e Documentação da 
Universidade Federal de Sergipe, Campus São Cristóvão/SE, matriculado na 
disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II, 8° semestre, venho por meio deste 
questionário, coletar informações necessárias para o desenvolvimento do Trabalho de 
Monografia, cuja temática é a: Análise do Catálogo do Instituto Dom Luciano José 
Cabral Duarte (1950 - 2000).  

 

1. Onde estava guardada essa documentação antes de vir para o Instituto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Como era guardada? Qual o critério? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Quais os eventos promovidos pelo Instituto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Qual o fomento que o Instituto recebia? De quem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. O material que ficou sob os cuidados da Igreja poderá ser consultado para fins 

de pesquisas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 - Roteiro de Entrevista com o Professor Jorge Carvalho  
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 

 
Eu, José Luiz Venancio, discente do curso de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Sergipe, Campus São Cristóvão/SE, 
matriculado na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II, 8° semestre, venho 
por meio deste questionário, coletar informações necessárias para o desenvolvimento 
do Trabalho de Monografia, cuja temática é a: Análise do Catálogo do Instituto Dom 

Luciano José Cabral Duarte (1950 - 2000). 
 

1. Como surgiu a ideia de construção de uma obra de referência para o Instituto? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Como se deu o manejo da documentação antes da criação do catálogo? Falar 

do trabalho com detalhes 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Qual o itinerário de produção e apresentação do catálogo? Baseou-se em que  

princípios? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Houve alguma publicação relativa ao catálogo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Quais as diretrizes de classificação, descrição e arranjo da documentação do 

Instituto Dom Luciano? 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


