
Arquivo aberto

• Foram adquiridos documentos
pertencentes ao arquivo de Henrique
Morize, doados por sua neta Maria
Regina. São fotografias e documentos
textuais que registram a vida familiar e
o trabalho do astrônomo que foi diretor
do Observatório Nacional, e que serão
incorporados a seu arquivo já doado ao 
MAST em 1991.

• O Arquivo de História da Ciência
recebeu a visita da americana Jean
Marie Deken, arquivista do Stanford
Accelerator Center - SLAC da
Universidade de Stanford na Califórnia. 
Sua vinda, custeada pelo programa de
Capacitação Institucional do MAST,
significou importante colaboração aos
estudos na área de preservação de
acervos de ciência e tecnologia e,
sobretudo, marca o início de um
intercâmbio de informações. Com o
objetivo de democratizar o
conhecimento, Jean Deken proferiu
uma palestra no auditório do Arquivo
Nacional sobre sua experiência no
SLAC na preservação de documentos
eletrônicos, no dia 5 de dezembro.

• O MAST recebeu parte do arquivo
pessoal de Simon Schwartzman,
doado pelo próprio. Os documentos
referem-se a dois projetos na área de
educação e da história da ciência nos
quais esteve envolvido. 

• A arquivista Maria Celina Soares de
Mello e Silva, da equipe do AHC,
defendeu a tese de doutorado em
História Social pela USP, com a tese
“Visitando laboratórios: o cientista e a
preservação de documentos”. A tese
apresenta a análise de informações
obtidas em entrevistas com cientistas
sobre a relação pessoal x institucional
e público x privado nos documentos
produzidos em laboratórios.

Arquivos em organização

• Foram concluídas a organização do
arquivo Luiz Cruls e a preparação do
inventário para publicação. O
lançamento está previsto para 2008.

• A revisão do arquivo Mario Giambiagi
foi temporariamente interrompida
devido ao contato feito pela doadora
comunicando que detectou mais
documentos a serem incorporados ao
arquivo, o que deverá acontecer no
início de 2008, quando então será
retomada sua organização.

• Foi iniciada a identificação dos
documentos de Octávio Cantanhede,
renomado engenheiro da construção
civil, que teve atuação relevante nessa
área. Foi fundador da Escola de
Engenharia da UFF e contribui para a

reformulação da cidade de Vitória.
Cantanhede pertence a uma família de
engenheiros atuantes em diversas
obras públicas

Laboratório de  Conservação e
Restauração de Papel – LAPEL

• O LAPEL deu continuidade aos seus
trabalhos rotineiros de conservação de
documentos priorizando, no período, o
acondicionamento do Arquivo Henrique 
Morize. A parceria com o Museu
Nacional para conservação do acervo
de Antropologia Física está em pleno
desenvolvimento, bem como os
projetos de pesquisa. Com a licença
maternidade da responsável pelo
Laboratório, a conservação do arquivo
Hervásio de Carvalho foi transferida
para o primeiro semestre de 2008.

Biblioteca

• Dentre as publicações adquiridas pela
Biblioteca, destacam-se os novos
números dos periódicos: American
Archivist v.70 n.1; Archivaria n.63; El
profesional de la informacion v.16
n.1,2,3 e 4; e La Gazete des Archives
n.204. Dentre os livros, destacam-se:
“Os arquivos fora dos arquivos:
dimensões do trabalho arquivístico em
instituições de documentação”,
Associação de Arquivistas de São
Paulo, 2002; “Preservação e
restauração de documentos: quatro
estudos”, Rio de Janeiro: Fundação
Casa de Rui Barbosa, 2000; “Hacia
una política archivística”, Associação
de Arquivistas de São Paulo, 2005; “Os 
arquivistas: administração de conflitos
e negociação (soluções
compartilhadas)”, Associação de
Arquivistas de São Paulo, 2004. É
destaque, também, a aquisição de
diversos números da coleção “Como
fazer”, publicação da Associação de
Arquivistas do Estado de São Paulo,
em parceria com o Arquivo do Estado
de São Paulo e a Imprensa Oficial do
Estado.

• A Biblioteca tem dado continuidade ao
projeto de pesquisa sobre Política de
Preservação para Coleções Especiais,
e seu objeto de estudo no período foi o 
Arquivo Lélio Gama.

Pesquisa em foco

• Os documentos do Arquivo Costa
Ribeiro e de Mário Donato Amoroso
Anastácio estão sendo utilizados como
fonte para a pesquisa sobre a
Comissão de Energia Atômica do
CNPq, projeto coordenado por Ana
Maria Ribeiro de Andrade e que
também será tema da dissertação de
mestrado de Tatiane Lopes dos
Santos.

Foto do Arquivo Henrique Morize recém 
incorporada ao Acervo MAST.

Editorial

No segundo semestre de 2007, o MAST 

passou por uma reestruturação que

alterou a denominação da Coordenação 

de Documentação em História da

Ciência (CID) para Coordenação de

Documentação e Arquivo (CDA).

O Arquivo em História da Ciência

subordinado à CDA, continua

realizando suas funções normalmente.

O ARQVIVO traz mais notícias sobre as

atividades do Arquivo e da

Coordenação neste período.

Entre em contato conosco:

Arquivo de História da Ciência

Tel: 0-xx-21-2580-7010 R: 214

Fax: 0-xx-21-3295-0918  

e-mail: arquivo@mast.br. 

Ano: 5, N.2, jul./dez. 2007

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

de 13h às 17h

Obtenha mais informações sobre o

Arquivo de História da Ciência na página:

www.mast.br

Em destaque
Em setembro foi realizado o III Encontro de Arquivos Científicos,
promovido pelo MAST em colaboração com a Fundação Casa de Rui
Barbosa. O evento reuniu especialistas de várias partes do Brasil e
contou com a presença de palestrantes estrangeiros: Susanne
Belovari, representando o Comitê de arquivos universitários e de
instituições de pesquisa do Conselho Internacional de Arquivos – ICA, e 
Maria José Justo Martín da Universidade de Barcelona. O intercâmbio
de informações e o alto nível das apresentações e das discussões
continuou a ser a marca deste evento.


