
Arquivo aberto

• Pelo quinto ano consecutivo, a
Coordenação de Documentação em
História da Ciência ofereceu o Curso
Segurança de Acervos Culturais. A
edição deste ano contou com a
participação de profissionais de 8 estados 
brasileiros, o que permite maior
intercâmbio de experiências e contatos
que permitirão a disseminação das
informações apresentadas. O programa
vem sendo reestruturado a cada ano a
partir das avaliações dos alunos.

• O Arquivo de História da Ciência tem
recebido arquivos pessoais de cientistas
doados por seus familiares e tem tido o
privilégio de poder contar com os próprios 
doadores para a identificação dos
documentos. Recentemente o Arquivo
recebeu a visita de Ângela Tâmega
Cantanhede, doadora do Arquivo Luis
Cantanhede - engenheiro com grande
contribuição em diversas obras públicas - 
que se propôs a auxiliar na identificação
do acervo. Esta colaboração é bastante
lucrativa para ambos: facilita o
entendimento do acervo,
contextualizando os documentos, de um
lado; e por outro, transmite segurança e
confiança aos doadores no trabalho
realizado pela equipe do Arquivo.

• Foi recém incorporada ao Arquivo de
História da Ciência uma complementação 
do acervo arquivístico de Maria Laura
Leite Lopes, no âmbito de um projeto que 
vem sendo desenvolvido pelo Grupo de
História do Ensino da Matemática no Rio
de Janeiro, coordenado pela PUC/SP.
Este acervo está sendo identificado por
meio de uma parceria em vias de
formalização com o MAST.

• O projeto de pesquisa sobre Arquivos
Científicos está concluindo os relatórios
técnicos referentes à pesquisa realizada
no Observatório Nacional e no Centro de
Tecnologia Mineral. Em paralelo, foi
iniciado o relatório do Centro de
Tecnologia Mineral – CETEM e foram
analisadas as respostas dos
questionários referentes à preservação
de correspondência eletrônica dos
institutos de pesquisa, além de leitura de
textos sobre a temática dos e-mails. Esta
análise resultou num artigo encaminhado
para publicação.

Arquivos em organização

• Arquivo Luiz Cruls: organização retomada 
neste semestre com o retorno de um
técnico à equipe. Está em fase de
incorporação e descrição dos
documentos doados numa segunda
etapa, pela família.

• Arquivo Giambiagi: em fase de revisão da 
organização.

Laboratório de  Conservação e
Restauração de Papel – LAPEL

• O LAPEL vem rotineiramente realizando
trabalhos de diagnóstico e conservação,
priorizando os acervos que ainda não
passaram por nenhum tipo de tratamento. 
Atualmente iniciou o diagnóstico, a
conservação e o acondicionamento do
Arquivo Costa Ribeiro, bem como tratou a 
segunda parte da documentação da
pesquisadora Feiga Rosenthal, doado

posteriormente, e que aguardava
higienização superficial e
acondicionamento provisório.

• O projeto de Pesquisa sobre
Conservação e Restauração de
documentos dedicou-se, neste semestre,
às plantas arquitetônicas em processo
cianótipo, com a agregação de mais um
bolsista à equipe. O MAST possui um
conjunto de plantas em precário estado
de conservação, que necessita de
restauro. Porém, os métodos tradicionais
não foram efetivos na estabilização do
suporte e, por esse motivo, foi realizado
um levantamento bibliográfico na
literatura e o mapeamento das
características desse material, assim
como referências de tratamentos. O
objetivo é subsidiar as propostas de
preservação das plantas em cianótipo.

Biblioteca

• Dentre as publicações adquiridas pela
biblioteca vale destaque a assinutura do
periódico: Archives e as novas edições
de: La Gazete des Archives - n.202 e 203 
(2006); Restaurator - v.27, n.2; El
profesional de la informacion - v.16, n.6;
Revista de Museologia - n.38; Studies in
Conservation v.51,  n.3 e 4; Cadernos do
CEOM - v.19, n.23 e 24; Conservacion  -
v.21, n.3; International Preservation News
- n.40. Vale conferir as novas aquisições
de livros: Arquivologia e ciência da
informação: FGV, 2005; A Sociedade da
Informação no Estado do Rio de Janeiro,
patrocinado pelo Governo do Rio de
Janeiro, em 2005; Inventário analítico do
Arquivo de Antropologia Física do Museu
Nacional: Museu Nacional, em 2006; dois 
volumes da Bibliotheca Universitatis:
livros impressos dos séculos XV e XVI do 
acervo bibliográfico da Universidade de
São Paulo: EDUSP, 2000 e 2002; e
Filosofia da caixa preta: ensaios para
uma futura filosofia da fotografia: Relume
Dumará, em 2002.

• A Pesquisa sobre Política de
Preservação para Coleções Especiais
está estudando as obras da Coleção
Lélio Gama para, através de pesquisa
biobibliográfica, avaliar a importância dos
títulos desse acervo e analisar as áreas e 
assuntos de maior preeminência. Foram
concluídos os trabalhos com o conjunto
localizado na Biblioteca e, atualmente, o
foco é o grupo de documentos
localizados no Arquivo.

Pesquisa em foco

• As fotografias do Arquivo Castro Faria
foram objeto de pesquisa do antropólogo
Benoît de L’Estoile que publicou o livro
“Le goût des autres de L`exposition
coloniale aux arts premier”, pela editora
Flammarion e enviou um exemplar para o 
MAST.

• O Arquivo CNPq/Acervo MAST foi
utilizado como fonte para a pesquisa
sobre museus de ciências no Brasil,
projeto coordenado por Maria Esther
Alvarez Valente, recentemente concluída.

• As Atas do CNPq estão servindo como
fonte de consulta na pesquisa “Química e 
desenvolvimento sustentável na
Amazônia: produção e reprodução do
conhecimento científico e seus usos”,
coordenada por Heloísa Maria Bertol
Domingues.

Capa da publicação “Política de
Segurança para Arquivos, 

Bibliotecas e Museus”.

Editorial

Esta edição do ARQVIVO enfatiza o 

lançamento da publicação “Política

de Segurança para Arquivos,

Bibliotecas e Museus”. Fruto da

parceria entre o MAST e o Museu

Villa-Lobos/IPHAN, o livro apresenta 

diretrizes básicas para que cada

instituição elabore sua própria

política de segurança. Vale

destaque, ainda, as pesquisa sobre

preservação de arquivos científicos,

conservação e restauração de

documentos e sobre coleções

especiais do acervo bibliográfico.

Ano: 5, N.1, jan./jun. 2007

Horário de atendimento:
de 2ª a 6ª – de 9h às 12h e

de 13h às 17h

Obtenha mais informações na página:

www.mast.br

Em destaque
O Museu de Astronomia e Ciências Afins e a Fundação Casa de Rui Barbosa
promoverão, nos dias 26 e 27 de setembro, o III Encontro de Arquivos Científicos. O 
evento pretende favorecer a reflexão e difundir conhecimentos sobre a
preservação do patrimônio arquivístico produzido na área de ciência e tecnologia.
A chamada para apresentação de resumos e a seleção de trabalhos foram
realizadas no primeiro semestre. O evento é apoiado pela Associação dos
Arquivistas Brasileiros, o Arquivo Nacional e a Associação Cultural de Amigos do
MAST. Mais informações acesse: www.mast.br ou www.aab.org.br.


