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Autora: Christiane de Assis Pacheco (mestre em Memória Social e Documento pela UNIRIO) 

 

Este trabalho é parte da minha dissertação, defendida este ano (2003) no Mestrado em Memória Social e 

Documento da UNIRIO, onde enfoquei o problema da preservação documental em instituições científicas, tomando 

como exemplo o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Fundado por D. João VI em 1808, o Jardim 

foi uma das primeiras instituições científicas do Brasil e está perto de completar duzentos anos. Apesar de sua grande 

importância histórica, a Instituição pouco preservou dos registros das atividades de seus diretores e cientistas, não 

havendo um arquivo histórico na Casa, nem tampouco alguém responsável por avaliar e selecionar para guarda ou 

descarte a documentação produzida. Corre a lenda, inclusive, de que a quase toda a documentação histórica foi 

destruída em uma fogueira há algumas décadas atrás.  

A maioria das instituições científicas brasileiras sofre desse mesmo problema. Por não haver uma preocupação e 

políticas explícitas de salvaguarda da documentação produzida, a escolha do material a ser preservado fica por conta 

dos próprios cientistas que, de uma maneira geral, se preocupam apenas com os resultados finais de suas pesquisas e 

não com os registros do processo de suas descobertas ou de suas atividades. Na maioria das vezes, os pesquisadores 

levam para casa os documentos relativos a sua vida profissional, se perdendo, dessa forma, importantes registros como 

relatórios de viagens, correspondências, fotografias, anotações e cadernetas de campo, entre outros.  

Através de pesquisa histórica e entrevistas com alguns botânicos da Instituição, busquei, por um lado, entender o 

processo de desaparecimento da documentação histórica que chegou a existir na Casa, bem como os motivos para que, 

até os dias de hoje, ainda não sejam preservadas. Por outro lado, analisei o que os botânicos entendem por documento, 

memória institucional e preservação de sua própria história. Vejamos, em primeiro lugar, o que aconteceu com a 

documentação histórica da Instituição. 

João Barbosa Rodrigues, um dos principais diretores da Instituição, que assumiu o cargo em 1890, encontrou "o 

estabelecimento sem arquivo, onde estudasse sua história"1 e resolveu criar um para guardar ofícios e 

correspondências2. Outra referência sobre o arquivo foi encontrada num dos poucos documentos antigos que a 

biblioteca do Jardim Botânico ainda guarda: um livro de registro de funcionários iniciado em 1915. Nele, sabemos que 

Henrique Delforge, preparador-desenhista e conservador do herbário e museu do Jardim, foi designado em 1914 para 

fazer parte da comissão incumbida de inventariar o Jardim Botânico e, em 1915, “designado para balancear o arquivo 

da secretaria do Jardim Botânico”.3  

Outro diretor que teve grande cuidado com a documentação de suas atividades foi o botânico João Geraldo 

Kuhlmann, pesquisador da Casa e diretor entre 1944 e 1951. Graças à grande documentação guardada pelo botânico, foi 

criado, após sua morte, o Museu Botânico Kuhlmann, para divulgar sua vida e sua obra. A família doou o acervo, 

composto de seus documentos, cartas, trabalhos não publicados, objetos pessoais, instrumentos científicos, material 

botânico e mobiliário, acervo esse absorvido pelo novo Museu Botânico da Instituição, criado em 1991. Segundo nossa 

entrevistada Cordélia Abreu, que na década de 1970 reorganizou o dito Museu, garimpando, reunindo e publicando a 

documentação do botânico, muitos objetos e papéis importantes estavam abandonados nos porões de um prédio da 

Instituição.  

Outra referência interessante foi encontrada no livro “Fatos e Atividades”, publicação de 1978 do diretor 

Oswaldo Bastos de Menezes. Nele, ficamos sabendo do sumiço de todo o arquivo do naturalista Paulo de Campos 

Porto, duas vezes diretor do Jardim (1934-38 e 1951-61). A documentação, ao que tudo indica, foi levada da Biblioteca 

Barbosa Rodrigues por um funcionário da Casa. Segundo correspondência entre Flora Campos Porto, filha do ex-
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diretor, e então diretor Oswaldo Bastos de Menezes “(...) foram aquelas pastas retiradas por um servidor como se fora 

pertences seus, não sendo tal funcionário nem elemento de cultura, e nem historiador, alegando que as pastas são de 

sua propriedade. Não há, ou não foi achado, nenhum documento encaminhando esses papéis, embora seja voz 

corrente, na casa, de que a intenção da família era de favorecer possível histórico que se viesse a intentar sobre os 

diretores do Jardim.”.4  

Esse episódio parece não ter sido o único. Ouvimos histórias, em conversas informais, de esculturas e até mesmo 

uma enorme fonte que teria ido parar na casa de campo de um funcionário (felizmente, resgatada). A botânica Rejan 

Guedes-Bruni deu sua opinião sobre o fato durante a entrevista, dizendo que no Jardim havia uma visão particular da 

coisa pública e “as pessoas se sentiam donas, ainda se sentem (...) donas da Instituição”. Para a Dra. Rejan, um dos 

motivos para isso é a estrutura muito pequena e endógena do Jardim. Muitos funcionários têm parentes e até suas 

famílias inteiras trabalhando na Instituição.  

Como dissemos, o arquivo teria desaparecido graças a uma fogueira acesa no pátio da Instituição. O responsável 

pelo arquivo teria ateado fogo aos documentos para liberar espaço e organizar os depósitos. Essa é a versão da história 

mais aceita. No entanto, existem outras lendas. A historiadora Heloísa Bertol Domingues5, que já publicou alguns 

trabalhos sobre o Jardim Botânico, nos contou em conversa informal que, enquanto fazia a pesquisa, alguns 

funcionários lhe disseram que a papelada do arquivo havia virado forro para o prédio do Solar da Imperatriz6. Segundo 

Haroldo Lima, um dos botânicos entrevistados, o sumiço dos documentos teria ocorrido no final da década de 1960. A 

data é plausível, já que no arquivo morto atual, localizado numa antiga cocheira, a documentação é toda da década de 

60 em diante. Segundo ele, desde a época em que entrou no Jardim, era voz corrente na casa que havia um “maluco” 

responsável pelo arquivo, que “deu, queimou, embrulhou material com ela, forrou o chão, fez alguma coisa”; porque 

achou que “aquilo não prestava mais”. Dra. Rejan, falando a respeito da falta de pessoal técnico especializado, diz que 

não havia, na Casa, um arquivologista ou um técnico para a tarefa: “era um sobrinho do chefe do parque, que era 

organizadinho e ele ia organizar as coisas. Se ele, da cabeça dele, achasse que aqueles documentos estavam muito 

amarelos, empoeirados, feios, enfeando o espaço, então vai tudo (...)”. 

Em relação ao conteúdo do arquivo, é impossível precisar. O que resta atualmente são documentos contábeis e 

administrativos. Sabemos que, no início, guardava relatórios de excursões, ofícios, correspondências com instituições 

congêneres, entre outros. Alguns documentos, tais como o já mencionado livro de registro de funcionários, o arquivo de 

Campos Porto e alguns relatórios de viagens foram parar na Biblioteca. Se pudéssemos tomar como parâmetro o 

arquivo histórico do Museu Nacional, veríamos o quanto poderia ter sido grande o acervo. O Museu guarda uma 

riquíssima coleção documental que data desde a época de sua criação tendo, inclusive, inúmeros registros referentes ao 

Jardim Botânico. Haroldo Lima nos fez uma pergunta interessante: “Por que sobrou tudo aquilo do Dr. Kuhlmann e 

não sobrou nada do Ducke [o botânico Adolpho Ducke] e dos outros pesquisadores?”. Acreditamos que a 

documentação de Kuhlmann tenha sobrevivido justamente porque a Instituição criou um espaço para salvaguardá-la 

logo após sua morte. Mas outros pesquisadores não tiveram a mesma sorte e, até hoje, os documentos produzidos pelos 

botânicos da Instituição – tais como relatórios de excursões, cadernetas de campo, fotografias, correspondências e 

outros – continuam não sendo guardados.   

Se os botânicos não sabem do paradeiro dos documentos históricos da Instituição, acreditam, no entanto, que, de 

certa forma, preservaram um pouco de seus próprios documentos. Então passamos aqui para o segundo ponto de nossa 

análise: os documentos importantes para os botânicos e a memória institucional que parece guardada num arquivo um 

pouco diferente para nós, historiadores. 

Segundo Roberto de Andrade Martins7, a maior parte da documentação científica produzida numa instituição é 

selecionada para guarda ou destruição e organizada ou não pelos próprios cientistas. A preservação ou não desses 
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registros dependeria “da importância que o próprio pesquisador atribui a cada tipo de atividade e documento”. De fato, 

a documentação que os botânicos entrevistados consideraram mais valiosa para a memória e história da Instituição e 

importantes para a prática científica em si, é exatamente aquela que foi e ainda é preservada: as publicações científicas e 

os documentos do herbário, ou seja, as plantas secas chamadas de exsicatas e que trazem algumas informações 

históricas anexadas. Vejamos, agora, as características desse documento e desse arquivo chamado herbário. 

Herbário é “uma coleção de referência contendo espécimes de plantas documentadas e preservadas, sejam secas 

e prensadas e/ou aquelas preservadas em líquido conservante”8. Nele, as plantas secas ou prensadas são armazenadas 

com uma ficha contendo as informações sobre ela: o nome do coletor e o seu número de coleta, a procedência da planta, 

seu nome científico, suas características na ocasião da coleta, as características do ambiente de origem e outros dados 

que o botânico achar necessário. A planta já preparada e com as informações anexadas é chamada de exsicata. Além 

dessa ficha, há as etiquetas chamadas “det.”, que contêm a determinação da espécie. Essas podem ser feitas pelo próprio 

botânico que coletou ou por outro, normalmente um especialista naquela família ou espécie. Uma mesma exsicata pode 

conter anotações de sucessivas gerações de botânicos e, principalmente, várias etiquetas com a revisão da determinação 

da espécie feitas por diferentes pessoas e mesmo pelo próprio coletor. As etiquetas com informações erradas ou 

ultrapassadas nunca são retiradas da exsicata e se acumulam no papel pardo onde a planta foi fixada. Segundo a 

botânica Marli Pires Morim,  

“As informações que estão ali naquela exsicata são de responsabilidade exclusiva do coletor e nunca 
devem ser alteradas. Mesmo que eu veja hoje que aquele coletor cometeu um erro, eu não posso, não 
devo pegar aquela ficha original e riscar. Eu posso até, e devo, fazer uma observação e colocar em 
anexo (...) mas é uma retificação. Porque aquilo ali é história”. 
 

Pelas fichas pode-se, realmente, recuperar várias informações históricas tais como os aspectos e formações 

vegetais de uma região no passado, o interesse de certas épocas em relação a tipos específicos de plantas, os caminhos 

do conhecimento científico, os erros cometidos no passado, a trajetória dos pesquisadores, das expedições científicas e 

da própria Instituição etc. Ainda de acordo com Marli Pires Morim, “um botânico pode contar a história de várias 

exsicatas do herbário e uma exsicata pode contar a história de trabalho de vários botânicos diferentes”. 

Os documentos do herbário também evocam lembranças das experiências vividas pelos próprios botânicos que o 

estão consultando. Uma data ou o nome de um local registrado na ficha da exsicata são elementos que fazem o 

pesquisador se lembrar da excursão em que coletou a amostra, da pesquisa que estava realizando na ocasião, de seus 

próprios caminhos e os de seus companheiros. Os botânicos dizem que no herbário, consultando e manuseando as 

exsicatas, não raras vezes são invadidos pela emoção das recordações.  

O herbário do Jardim Botânico é riquíssimo, um dos maiores do Brasil, muito bem cuidado e catalogado e abriga 

mais de quatrocentas mil plantas secas. Os botânicos sentem, então, que parte considerável de sua trajetória e a história 

da Instituição está bem resguardada pelos documentos nele mantidos. Apesar de dizerem que o essencial do conteúdo 

de relatórios e cadernetas é transposto para as exsicatas e para os artigos publicados, eles sabem da importância desses 

documentos perdidos e lamentam não ter um local seguro na Instituição para depositá-los. 

Vemos que, quando uma Instituição tem uma política de preservação de sua memória, a situação pode ser bem 

diferente da encontrada no Jardim Botânico. No Museu Nacional, por exemplo. Por existir um arquivo e uma cultura 

institucional voltada para a preservação de seus registros, os botânicos da Casa se preocupam muito com a questão da 

memória da instituição, fazendo questão de guardar cada bilhete, cada papelzinho produzido por eles e por seus 

companheiros de profissão. Lá, como dissemos, existe um arquivo histórico riquíssimo. Um episódio pode ilustrar bem 

essa diferença: a botânica Ariane Luna Peixoto estava escrevendo, em determinada época, dois textos para um livro 

comemorativo dos 50 anos da Sociedade Botânica do Brasil, um com o botânico Luiz Emídio de Melo Filho, do Museu, 

e outro com Dra. Graziela Barroso (ambos os botânicos mais prestigiados e importantes das respectivas instituições). 

3 



ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

Enquanto, segundo suas palavras, “o Museu inteiro“ estava valorizando seu trabalho com o Prof. Emídio, querendo 

saber como estava sendo a convivência com ele, todos se oferecendo para procurar documentos de suas pesquisas 

passadas e coisas do gênero, no Jardim, ao contrário, ninguém deu muita importância para a situação. Ariane nos 

explica:    

“Aqui [no Jardim], a gente valoriza mais o trabalho que a pessoa faz, as viagens de campo. As 
excursões, a gente valoriza pelas plantas que chegam, pela identificação das plantas. Todo mundo 
quer identificar, todo mundo valoriza demais a questão do nome (...), o que se publica. Tudo isso tem 
valor muito grande e sobrepuja o outro valor (...). Não é que ninguém ache que não tem valor [a 
história], é questão de prioridade”. 

E ainda: 

 “A pesquisa histórica ou a história da própria Casa nunca foi valorizada na Casa. O que era 
valorizado eram as pesquisas botânicas. Então (...), as pessoas que passaram por aqui, os eventos, 
isso não fazia parte da pesquisa botânica”. 

 

O Jardim Botânico conservou, em quase duzentos anos de história, suas coleções científicas de plantas vivas e 

secas, seu acervo artístico, cultural e arquitetônico, o acervo da biblioteca etc. Mas perdeu (e/ou deixou de guardar) uma 

rica documentação sobre as atividades de seus cientistas, diretores e pesquisadores. Acreditamos que a importância e o 

tratamento que uma instituição ou comunidade científica dá ao seu passado e à sua própria memória é reflexo e 

conseqüência de sua história, de sua cultura interna, de seus objetivos e prioridades, mas é também um reflexo do valor 

que a sociedade em que ela está inserida atribui tanto à questão da memória como à atividade científica.  

A mudança em relação a valorização desses dois aspectos – memória e atividade científica – deixou suas marcas 

no Jardim Botânico nos últimos anos. Por um lado, a Botânica e os jardins botânicos assumiram um lugar de destaque, 

frente às atuais preocupações com a natureza e a preservação da biodiversidade. Nesse contexto, o Jardim Botânico vem 

se adequando a novas funções, desempenhando novos papéis sociais e, com isso, tem conseguido mais verbas e 

autonomia, que estão possibilitando o incremento da pesquisa e o desenvolvimento de programas voltados para a 

educação e a extensão. Por outro lado, a tendência mundial de valorização do passado, surgida no fim do milênio, 

também deixou suas marcas no Jardim. Autores como Pierre Nora, Andréas Huyssen e Anthony Giddens trataram desse 

fenômeno, mostrando como as rápidas transformações da modernidade trouxeram consigo a necessidade de que 

criássemos arquivos, comemorássemos aniversários, organizássemos celebrações, como se esses pudessem, 

cristalizados num determinado lugar (os “lugares de memória” de Nora) vigiar e manter nosso passado.  

Contando com prestígio e orçamento cada vez maiores conseguidos na última década, o Jardim Botânico, além 

do incremento de programas científicos, passou a valorizar seu passado científico e utilizou recursos para criar novas 

formas de preservar institucionalmente sua memória e suas coleções científicas e históricas: homenagens a Dra. 

Graziela Barroso; reforma das instalações do herbário; a já prevista modernização da biblioteca; a reforma do Museu 

Botânico que, finalmente, após o concurso ocorrido em 2002, passou a contar com um museólogo; o levantamento das 

coleções históricas do Arboreto; a edição de algumas publicações sobre a história do Jardim e, como coroamento desse 

processo, o projeto de organização de um arquivo, com a recuperação de documentos históricos. 

Tais mudanças e conquistas no plano institucional e a conseqüente valorização da memória da Casa, no entanto, 

ainda caminham sobre uma corda bamba. A ciência e a memória nacional, afinal, ainda não conquistaram totalmente o 

reconhecimento de sua importância e valor social.  

Apesar de já institucionalizada, a Ciência – e, conseqüentemente, as instituições científicas – ainda encontram 

inúmeras dificuldades, por falta de financiamentos, de vontade política, de interesses sociais e de organização interna. O 

depoimento de um matemático, citado por Oliveira9, ilustra bem essa questão: “No Brasil, o cientista gasta cerca de 

50% de seu tempo convencendo o governo de que é importante. A ciência é tolerada para não criar atrito, mas na 
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verdade as autoridades não acreditam na ciência”. Confirmam esse pouco caso os baixos valores do orçamento 

destinados à área de ciência e tecnologia10.  

Em relação à memória, e, sobretudo, à memória da ciência, não é diferente. A história que segue ilustra bem o 

processo: em agosto de 2002, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) publicou a seguinte nota11:  

O MCT irá se encarregar da memória científica brasileira. Sensível à falta de uma política 
nacional para essa área, o Ministro Ronaldo Sardenberg instituiu uma comissão de alto nível com o 
objetivo de propor ao Ministério política de pesquisa, preservação, recuperação e disseminação do 
acervo da história da ciência e tecnologia brasileiras. 

 A comissão, presidida por Francisco Landi (da Fapesp), tem como membros Anfredo Tiomno 
Tolmasquim (MAST); Geraldo Mártires Coelho (Arquivo Público da UFPA); Gerhard Jacob 
(UFRGS); Jaime Antunes da Silva (diretor do Arquivo Nacional); Ricardo de Carvalho Ferreira 
(UFPE) e Shozo Motoyama (USP). 

Além de propor a política para a área de preservação de acervos e documentos, incluindo a 
formação de pessoal, a comissão deverá elaborar normas gerais para a realização do inventário 
nacional do patrimônio de C&T e criar padronização básica de sistemas de referência, visando 
futuras ligações de redes informatizadas.  

Caberá a essa comissão, ainda, sugerir o formato, incluindo porte e subordinação, da 
instituição que ficará responsável pela execução da política de preservação da memória científica e 
tecnológica. 
 

A notícia parecia excelente: o Estado brasileiro finalmente estaria começando a se preocupar com a memória da 

ciência nacional. Seria excelente se não fosse um pequeno detalhe: no mesmo período e pelo mesmo Ministério, estava 

em andamento um processo que levaria ao fim ou ao esvaziamento do principal centro de pesquisa dedicado à 

preservação e divulgação da memória científica nacional, o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST). Tendo 

assumido, a partir de 1992, o perfil de um museu de ciência na concepção atual, voltado para pesquisa nas áreas de 

História da Ciência, Educação da Ciência e Museologia, o MAST passou a identificar e abrigar importantes acervos 

históricos de diversas instituições científicas brasileiras, fazendo com que várias outras instituições manifestassem a 

intenção de confiar ao Museu seus acervos.  

Em outubro de 2001, o Relatório da Comissão Tundisi, formada pelo MCT para avaliar as unidades de pesquisa 

do ministério, recomendou que o MAST fosse transferido para uma Universidade ou para um dos órgãos dos governos 

estadual ou municipal do Rio de Janeiro e que se integrasse à rede de museus da cidade.  

A Comissão ignorou, na avaliação, a importância das atividades desenvolvidas pelo Museu em relação à 

pesquisa, divulgação e preservação da história da ciência. Depois de grande pressão da comunidade científica, através 

de abaixo-assinados e até mesmo atos de protesto, o MCT instituiu nova comissão que, entre seis alternativas, acabou 

recomendando a anexação do Museu ao Observatório Nacional, instituto vizinho ao MAST. Segundo os pesquisadores 

do Museu, tal anexação levaria à redução drástica das abrangências de suas ações e ao desmembramento de seus 

acervos12. A decisão final sobre o destino do MAST acabou sendo deixada para o novo governo, empossado em janeiro 

de 2003.  

Vemos, portanto, que, ao mesmo tempo em o MCT planejou criar uma política de preservação da memória 

científica e uma instituição para executá-la, agiu de forma a extinguir a iniciativa pioneira e bem sucedida do MAST. 

Ou seja, ciência e preservação da memória, em nossa sociedade, ainda que venham apresentando avanços significativos, 

caminham aos tropeços.  

A institucionalização das ciências no Brasil – incluindo aí a Botânica – teve influência decisiva do Estado sendo, 

ainda hoje, relativamente pequena a participação do capital privado nas atividades de pesquisa. Nesse sentido, as 

políticas do governo acabam influindo direta ou indiretamente nos destinos das instituições científicas. Essas políticas, 

no entanto, apesar de significativos avanços, não podem ser tomadas pelo que aparentam ser, como vimos no episódio 

do MCT/MAST. O fato é que a ciência e as instituições científicas só terão sua importância e sobrevivência 
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completamente asseguradas quando o conjunto da sociedade for capaz de compreendê-las e valorizá-las. Da mesma 

forma, os acervos científicos e a memória dos cientistas e de suas atividades só serão valorizados quando houver 

interesse e conscientização de sua importância para o ensino e para o planejamento de ciência e tecnologia. Conhecer a 

história da ciência e das instituições científicas, afinal, não é apenas distração de historiadores. Além de ser um campo 

de conhecimento com interesse intrínseco, é fundamental para que os próprios cientistas e os órgãos responsáveis pelas 

políticas de ciência e tecnologia  possam avaliar erros e acertos do passado e evitem repeti-los. 

O caso do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, estudado nesta pesquisa, ilustra bem alguns dos principais 

problemas relativos à preservação da memória de instituições científicas: a queima de documentos, a falta de um espaço 

próprio para a guarda dos arquivos e a inexistência de uma cultura institucional voltada para a preservação de sua 

própria memória, sobretudo. A pesquisa procurou analisar, ainda, um tipo de documento – as exsicatas – que pode ser 

uma excelente e alternativa fonte para historiadores da ciência. 
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