
Evento: 

Arquivos de Cientistas – preservar para nunca esquecer 

 

Data: 2 de março de 2020 

Horário: das 14 às 16 horas 

Local: IEB – USP 

Espaço Brasiliana 

Av. Prof. Luciano Gualberto, 78 

Cidade Universitária - São Paulo - SP 

05508-010 

 

Apresentação: 

O Brasil é um importante centro de referência no desenvolvimento 

de pesquisas científicas correlacionadas à criação e manutenção de 

arquivos públicos, acumulando um histórico de documentação que 

remete ao século XIX. A preservação dos arquivos formados coletivamente 

e individualmente por cientistas, contudo, dificilmente vem à tona na 

pauta da promoção e divulgação da ciência. Centros de excelência como o 

Instituto Butantã em São Paulo e a FIOCRUZ no Rio de Janeiro são 

instituições que têm enfrentado esta questão, e é da FIOCRUZ que 

gostaríamos de receber o pesquisador Paulo Roberto Elian dos Santos 

para uma conversa sobre a importância da preservação e manutenção da 

memória da ciência brasileira como potente ferramenta contra a 

desinformação propagada nos dias atuais. 

 

Sobre o convidado: Prof. Dr. Paulo Roberto Elian dos Santos. 

Doutor em história pela Universidade de São Paulo (USP), desde 1996 é 

pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz / Fundação Oswaldo Cruz. Desde 

2013 é diretor da Casa de Oswaldo Cruz. Formado em história pela PUC-



Rio, possui experiência na área de arquivologia com passagens pelo 

Arquivo Nacional e Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, onde foi 

diretor na década de 1990. Atuou ainda no Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ). É professor permanente dos cursos de mestrado profissional 

em Gestão de Documentos e Arquivos da Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro (UNIRIO) e Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural 

das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Coordenou a 

Comissão Permanente do Acesso à Informações (CPAI) da Fiocruz, entre 

2012 e 2017. Publicou livros, artigos e outros trabalhos sobre os seguintes 

temas: arquivos e memória; arquivos pessoais de cientistas; gestão de 

documentos e arquivos de instituições de ciência & tecnologia e saúde; e 

história da arquivologia no Brasil. Além destes temas, tem interesse no 

estudo das relações entre arquivologia, arquivos, transformações do 

Estado e gestão pública. 

 

Coordenação:  

Prof. Dr. Stelio Marras 

Elisabete Marin Ribas 

Luísa Valentini (PPGAS/USP) 


