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Acervos
Acordos de cooperação trazem à luz arquivos
mantidos por diversas instituições

E

descortinados

ARQUIVO

Glauber Gonçalves

m janeiro de 1828, 15 es-
cravos prisioneiros em diver-
sas embarcações fugiram
em uma lancha pelo Rio
Salado, no centro-norte da

Argentina, sem saber ao certo que dire-
ção tomar. Remaram por seis dias - com
fome e sede - até chegar à fragata bra-
sileira Príncipe Imperial, que estava pró-
xima a Montevidéu, em função da
Guerra Cisplatina. O episódio foi relata-
do em um ofício redigido pelo Barão do
Rio da Prata em 30 de janeiro daquele
ano para solicitar a incorporação dos es-
cravos à Marinha do Brasil. “Muito de-
sejarei conservá-los como homens cuja
fidelidade está conhecida”, escreveu,
referindo-se à obstinação do grupo em
concluir o périplo.

Pouco conhecido, o documento, que
narra uma das estratégias utilizadas por
escravos para conseguir a liberdade ao
longo do século 19, será um dos primei-
ros do acervo da instituição militar a ga-
nhar maior visibilidade a partir de um
acordo de cooperação firmado com a
Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz). A
unidade está fornecendo à Marinha o seu
sistema de banco de dados para organi-
zação de arquivos, a Base Arch, o que
permitirá que esse conjunto documental
seja descrito e disponibilizado para con-
sulta em qualquer parte do país e do
mundo, via Internet.

“O principal benefício de adotar a
Base Arch é adequar-se à padronização
internacional de descrição de acervos.
Quando se adotam esses padrões, con-
segue-se cooperar com instituições con-
gêneres no Brasil e no mundo todo, pois
torna-se possível  o intercâmbio de do-
cumentos”, explica a chefe do Departa-
mento de Arquivo e Biblioteca da
Marinha, Claudia Drumond, responsável
por um acervo composto por sete quilô-
metros de documentos, o equivalente a
mais da metade da ponte Rio-Niterói.
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A Base Arch foi lançada em junho
de 2010 com o objetivo de ampliar o
acesso ao acervo da COC. O sistema
foi desenvolvido por profissionais de
arquivo e de tecnologia da informação
da Casa a partir do ICA-AtoM - um
software gratuito de descrição de ar-
quivos baseado nos padrões estabele-
cidos pelo Conselho Internacional de
Arquivos. A ideia era atender às ne-
cessidades específicas da descrição
desse tipo de acervo.

Além da Marinha, já firmaram
acordos de cooperação semelhantes a
Fundação Nacional de Artes (Funarte),
o Museu do Índio e o Tribunal Regio-
nal Federal 2ª Região, incluindo as se-
ções judiciárias do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo. A COC se prepara ago-
ra para levar a Base Arch para a Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro
(URFJ) e também há conversas com
instituições federais do Legislativo e do
Judiciário interessadas em implantá-la.

“A COC se transformou em uma
referência de banco de dados nacional
e internacionalmente, citada como
exemplo de utilização do sistema do
ICA-AtoM”, comenta a chefe do De-
partamento de Arquivo e Documenta-
ção, Maria da Conceição Castro. Ela
ressalta que a assinatura dos três pri-
meiros acordos de cooperação represen-
ta o primeiro passo para um projeto
maior: formar a primeira rede de arqui-
vos do país. Com a adesão de outras
instituições à Base Arch, o objetivo é
que, futuramente, seja possível fazer
pesquisas em diversos acervos em um
único ambiente virtual que os integre.

Pelos acordos de cooperação já fir-
mados, profissionais da COC darão

treinamento às instituições parcerias
e suporte durante os três primeiros
meses de implementação do sistema.
Para dar apoio contínuo aos coopera-
dos, também foi criado um blog com
instruções técnicas passo a passo, par-
tindo da instalação.

Para o diretor da COC, Paulo Elian,
a utilização da Base Arch para dissemi-
nação de acervos arquivísticos fortale-
ce o movimento empreendido pelas
instituições públicas para tornar dispo-
níveis aos cidadãos as informações que
produzem e conservam. “Existe um prin-
cípio em comum entre a Lei de Acesso
à Informação e a base de dados de do-
cumentos históricos, que é a de que a
informação produzida e acumulada
pelas instituições públicas deve ser um
bem público, portanto disponível à so-
ciedade”, afirma.

Desenvolvida a partir de parceria
com o Centro Latino-Americano e do
Caribe de Informação em Ciências da
Saúde (Bireme/Opas), por meio de con-
vênio com a Associação Brasileira de
Pós-Graduação em Saúde Coletiva
(Abrasco), a Base Arch foi sendo aper-
feiçoada e personalizada ao longo dos
três anos de utilização pela Casa para
atender às necessidades da descrição
e consulta de acervos aquivísticos.

O primeiro trabalho da equipe da
COC foi traduzir o sistema ICA-AtoM
para o português do Brasil. Ao longo
do tempo, adaptações complexas fo-
ram feitas. Uma importante modifica-
ção foi a criação de uma ferramenta
de geração de inventários, explica a
analista de sistemas do Serviço de Tec-
nologias da Informação (STI) da COC
Carolina Sacramento, que trabalhou no

projeto desde o início. “Quando você
visualiza a série Correspondências do
Fundo Oswaldo Cruz, por exemplo, é
possível gerar um arquivo em formato
PDF ou XLS com tudo que está abaixo
desse nível: subséries, dossiês e itens.
E isso pode ser impresso”, diz. Tam-
bém foram feitos ajustes na interface
do sistema para torná-lo mais amigá-
vel aos usuários.

Todo esse trabalho chamou a aten-
ção de outras instituições que busca-
vam uma ferramenta gratuita e capaz
de atender às suas especificidades. “A
forma que a Base Arch funciona, den-
tro da demanda da área da arquivolo-
gia, com a organização hierarquizada,
é a mais indicada. O fato de o sistema
ser gratuito também é um fator consi-
derável, pois todas as instituições pú-
blicas são orientadas a seguir a
tendência de procurar softwares livres
e de código aberto”, avalia a coorde-
nadora do Centro de Documentação e
Informação (Cedoc) da Funarte.

Nessa nova fase em que a Base
Arch está sendo levada para fora dos
limites da Fiocruz, a COC se vê ao
mesmo tempo diante de um novo de-
safio e de uma oportunidade. Com os
acordos firmados, a COC passa a ter
parceiros para aperfeiçoar ainda mais
a ferramenta que desenvolveu. “Essa
rede tem grande potencial para ser bem
sucedida, inclusive no aspecto do aper-
feiçoamento do próprio sistema, para
torná-lo mais dinâmico e mais interes-
sante ao público em geral, desde pes-
quisadores especializados até o público
mais amplo”, ressalta Elian.

(colaborou Jacqueline Boechat)

No acervo da COC, disponível para
consulta na Base Arch via internet, des-
tacam-se três conjuntos documentais
reconhecidos como patrimônio da hu-
manidade pelo Comitê Nacional do Pro-
grama Memória do Mundo, da Unesco,
em 2007, 2008 e 2012: o Fundo Oswal-
do Cruz, o Fundo Carlos Chagas e os
negativos de vidro do Fundo Instituto
Oswaldo Cruz, respectivamente. As ima-

gens que compõem esse último estão
sendo tratadas para ser inseridas na Base
Arch, o que deve começar em dois me-
ses. Hoje, estão na Base Arch 105 fun-
dos e cerca de 10 mil registros, incluindo
itens e dossiês. Além disso, 1.524 docu-
mentos já foram digitalizados. Atualmen-
te, imagens do Fundo Oswaldo Cruz estão
sendo formatadas para, nos próximos
meses, entrar no sistema.

O acervo da COC na Base Arch
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