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ABERTURA
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Envoltos nas celebrações de dois séculos de atuação no 
mundo, relembramos o sentido da existência e missão maristas. Ao 
olharmos para trás, inspirarmo-nos em nossas raízes para, a partir 
delas, mirarmos o futuro – um novo começo. O exercício de recor-
dar o passado nos remete àquilo que foi vivido com gratidão.

Os registros são testemunhos da vitalidade do carisma 
legado por São Marcelino Champagnat. Exemplo disso são as cartas 
do Fundador, preservadas no Arquivo Geral do Instituto, fonte de 
informação e mística. Nesse sentido, o patrimônio e a espirituali-
dade maristas são reconhecidos através das crenças, vivências, prá-
ticas e saberes; obras e casas; objetos, livros e demais documentos.

Os Centros de Memória da Província Marista Brasil Sul-
Amazônia (Rede Marista) foram chamados a cuidar das nossas raízes, 
comungando com as histórias sobre São Marcelino Champagnat, 
Irmãos, Formandos, Leigos, colaboradores, jovens, crianças e demais 
integrantes inseridos nas comunidades com presença marista no Rio 
Grande do Sul, Distrito Federal e Amazônia Ocidental. 

Visando à partilha sobre os parâmetros comuns para uni-
ficar os processos que resultam na preservação e difusão da 
memória institucional, foi organizado este documento – Política 
de Recolhimento e Custódia do Acervo – contendo os esforços 
provenientes do Arquivo Provincial e do Centro de Patrimônio e 
Espiritualidade Marista (Cepem).

Na apropriação dessa temática, recebemos o convite de 
ampliar a conscientização sobre preservação histórica e o olhar 
patrimonial na vida pessoal e apostolado. A concepção e, princi-
palmente, a prática desses conceitos possibilita que nós – sujeitos 
do presente – entremos no ciclo de gratidão ao produzir, receber, 
registrar e preservar a memória. Nesse sentido, é dever dos Irmãos 
observar as diretrizes dispostas nessa Política.
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A memória legada às próximas gerações depende da 
generosa participação de cada um nesse processo. Dessa forma, 
espera-se que este conjunto de disposições habilite multiplicado-
res e, sobretudo, parceiros dos nossos Centros de Memória da 
Província.

Ir. Inacio Etges
Provincial/Presidente

Porto Alegre, novembro de 2016
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OBJETIVO DA POLÍTICA
Visa ao estabelecimento de parâmetros comuns para padro-

nizar e integrar o recolhimento e custódia de acervos arquivístico, 
bibliográfico e museológico na dimensão canônica da Província 
Marista Brasil Sul-Amazônia, buscando a preservação e a difusão da 
memória institucional.

ABRANGE
^

NCIA DA POLÍTICA
Os Irmãos são continuadores da obra de São Marcelino 

Champagnat. Isso faz com que os registros da missão apostólica 
sejam fonte essencial de informação e, sobretudo, do Carisma 
Marista.

Dessa forma, as orientações da Política de Recolhimento e 
Custódia do Acervo se aplicam igualmente a todos os Irmãos da 
Província Marista Brasil Sul-Amazônia, em quaisquer etapas e espa-
ços em que estejam atuando.

CENTROS DE MEMÓRIA  
Para uma melhor compreensão da Política de Recolhimento 

e Custódia do Acervo da Província, é importante definir o que são 
Centros de Memória: “área de uma instituição cujo objetivo é reunir, 
organizar, identificar, conservar e produzir conteúdo e disseminar 
a documentação histórica para os públicos interno e externo”1. 
Cumprindo esse objetivo, os Centros de Memória da Província têm 
o papel de fortalecer o compromisso da instituição com suas res-

1  CENTRO DE MEMÓRIA, DOCUMENTAÇÃO E REFERÊNCIA ITAÚ CULTURAL (p.12).
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ponsabilidades histórica e social, assumindo a missão de disseminar 
a cultura organizacional da instituição e colaborando ativamente 
para a difusão dos valores entre os públicos interno e externo.

A existência dos Centros de Memória prevê a promoção da 
reflexão sobre a história institucional inserida nos mais de 115 anos 
de presença marista no estado do Rio Grande do Sul e dos 50 
anos na Amazônia ocidental. Nesse contexto, a Província possui 
dois espaços caracterizados como Centros de Memória, que arma-
zenam e preservam acervos produzidos e recebidos pela institui-
ção e seus membros ao longo desses anos: o Arquivo Provincial e o 
Centro de Patrimônio e Espiritualidade Marista (Cepem). 

O Arquivo Provincial e o CEPEM são constituídos por diferen-
tes tipos de acervo que contam a trajetória da Província por meio 
de documentos textuais, livros, fotografias, mídias digitais, objetos, 
entre outros. Assim, constituem-se os ambientes reconhecidos 
como arquivo, biblioteca e museu, com peculiaridades a serem 
apresentadas no decorrer deste documento. 

1. ARQUIVO PROVINCIAL 
O Arquivo Provincial tem sua origem na produção e rece-

bimento de documentos nos primórdios da Província do Brasil 
Meridional, quando, em 1900, a Província de Beaucamps (França) 
enviou três Irmãos para a cidade de Bom Princípio. Esse foi o marco 
das atividades do Instituto Marista no Rio Grande do Sul.

Considerando o contexto dinâmico que a presença marista 
delineou no sul do Brasil e demais regiões, do início do século XX 
até os dias atuais, o Arquivo Provincial visa à custódia da documen-
tação de caráter histórico, relativa a Irmãos falecidos ou egressos, 
obras fechadas e publicações.
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Organicamente vinculado à Secretaria Provincial, o Arquivo 
desempenha as funções conforme prevê a Secretaria-Geral do 
Instituto Marista, garantindo a preservação e o acesso ao acervo 
da Província Marista Brasil Sul-Amazônia. Para isso, realiza atividades 
de recolhimento, higienização, recuperação, acondicionamento, 
arranjo, preservação, descrição e difusão.

O Arquivo Provincial, enquanto possibilitador de acesso à 
informação, disponibiliza aos seus usuários: documentos, livros, 
jornais, CD’s e outros formatos de documentos, que podem emba-
sar ou contribuir em trabalhos de pesquisa escolares, acadêmicos, 
profissionais ou informais.

Para mais informações, inclusive sobre o grau de sigilo dos 
documentos, é necessário entrar em contato com os colaborado-
res do setor. 

Localização
Rua Irmão José Otão, 11 – Bom Fim
90035-060 – Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3314 0300
E-mail: arqprov@maristas.org.br

Atendimento ao usuário
Dias: segunda a sexta-feira
Horários: 8h às 12h | 13h às 17h
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2. CEPEM
O Centro de Patrimônio e Espiritualidade Marista (Cepem) 

teve sua aprovação no Conselho Provincial de janeiro de 2015 e, 
desde então, passa por um processo de reformulação e melhorias 
na estrutura física para atuar em consonância com o Memorial 
Champagnat. Visa à promoção de pesquisa, formação, vivência e 
comunicação do Patrimônio e Espiritualidade Marista, fundamen-
tado em quatro pilares:

•	 pesquisa e aprofundamento sobre os diferentes aspectos que 
contribuem para o acervo do Patrimônio Espiritual Marista;

•	 valorização do legado histórico da presença marista nos 
espaços que hoje compõem a Província Marista Brasil 
Sul-Amazônia;

•	 formação e vivência em espaço integrado;

•	 comunicação dos fundamentos da Espiritualidade e do 
Patrimônio Marista.

O Cepem constitui-se de arquivo, biblioteca, museu, com-
postos por acervos especializados e equipe de colaboradores 
com a necessária formação. Conta ainda com uma Comunidade 
de Irmãos, estruturada para a gestão e dinamização do Centro de 
Memória.  

Para cumprir sua missão, prevê infraestrutura para custódia 
de materiais, promoção e acesso à pesquisa, visitação ao acervo, 
bem como a promoção de cursos, formações, exposições e publi-
cações para a comunicação de pesquisas nas áreas do patrimônio 
histórico e espiritualidade Marista, além de biografias de Irmãos.

Para mais informações, inclusive sobre a disponibilidade para 
visitas e pesquisas, é necessário entrar em contato com os cola-
boradores do setor. 
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ACERVO ARQUIVÍSTICO
Caracterizado pela natureza canônica, é formado por docu-

mentos acumulados organicamente que, após terem cumprido sua 
função primária, isto é, seu uso administrativo, legal ou funcional, e 
decorridos todos os prazos estabelecidos, devem ser recolhidos ao 
Arquivo Histórico.

Os fundos são formados por documentos originários das 
Províncias: do Brasil Meridional; de Santa Catarina; de Porto Alegre; 
de Santa Maria; do Rio Grande do Sul; do Distrito da Amazônia; e do 
Brasil Sul-Amazônia. A consulta é interna, devendo o usuário con-
tatar os Centros de Memória para tomar conhecimento do grau de 
sigilo e localização do acervo.

Localização
Av. Senador Salgado Filho, 8000
94440-000 – Viamão - RS
Fone: (51) 3492 0024
E-mail: cepem@maristas.org.br

Atendimento ao usuário
Dias e horários:
segunda e quinta-feira  8h às 12h | 13h às 16h30
terça-feira 8h às 13h
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ACERVO MUSEOLÓGICO
Abrange o conjunto de bens culturais, de ampla variedade 

tipológica (objetos tridimensionais, documentos textuais, icono-
gráficos, bibliográficos, sonoros e audiovisuais), de caráter material 
ou imaterial que, sendo testemunha da memória e identidade de 
um grupo, torna-se um meio para compreendê-lo. O acervo muse-
ológico marista é trabalhado a partir das três perspectivas que fun-
damentam as ações desenvolvidas em um museu: a preservação, a 
pesquisa e a comunicação. 

O acervo museológico dos Centros de Memória da Província 
é formado por conceitos e objetos relacionados à trajetória da 
Instituição Marista no sul do Brasil e na região Amazônica, que auxi-
liam no processo de concepção e reflexão sobre a herança espiri-
tual marista, conforme missão definida.

ACERVO BIBLIOGRÁFICO
Compreende o conjunto de livros, periódicos, monografias, 

catálogos, folhetos e demais publicações entendidas enquanto 
fontes de informação, disponíveis para pesquisa, através de con-
sulta local ou empréstimo. 

O acervo bibliográfico dos Centros de Memória da Província 
é formado por publicações Maristas e edições sobre temáticas rela-
cionadas à Vida Consagrada, Mariologia, Espiritualidade e Igreja. 
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DIRETRIZES PARA  
RECOLHIMENTO E CUSTÓDIA

As diretrizes apresentadas neste documento apontam para 
uma reorganização do cuidado sobre salvaguarda do patrimônio 
e espiritualidade da Província Marista Brasil Sul-Amazônia, tendo o 
conceito de conscientização como eixo de reorientação da prática, 
respondendo à concepção de preservação histórica que envolve 
o Instituto Marista. Nesse sentido, a Política de Recolhimento e 
Custódia do Acervo vem ao encontro das atividades desenvolvidas 
e serviços prestados pelos Centros de Memória da Província, bus-
cando, sobretudo, a observância de critérios objetivos no fazer do 
Arquivo Provincial e do Cepem.

Alinhadas estrategicamente aos objetivos da Rede Marista, 
as diretrizes, somadas aos documentos normativos21dos Centros 
de Memória, são instruções para estabelecer as ações referentes à 
entrada dos materiais, sua seleção, destinação, local de guarda e 
demais detalhes sobre conservação e difusão. Além disso, servem 
como documento de referência no modo de pensar e olhar o 
patrimônio.  

2 O Arquivo Provincial utiliza o Manual dos Secretários Provinciais, organizado pela Casa-Geral. O Cepem 
utiliza a Política de Acervo, de autoria própria.
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1. ENTRADA DE MATERIAIS
Conscientes do processo constante de produção e rece-

bimento de documentos, livros e objetos que virão a constituir o 
patrimônio histórico da Província, esta diretriz descreve as formas 
como os materiais deverão ser incorporados aos acervos dos cen-
tros de memória.  

a. Doação | Forma que trata da cessão gratuita e voluntária 
de propriedade feita por uma entidade coletiva, pessoa 
ou família. Nesse caso, é necessário dar conhecimento ao 
cedente que a avaliação do material será feita por equipe 
competente, à qual cabe a deliberação sobre a incorporação 
dos itens ao acervo ou outras destinações.  

b. Legado | Forma de doação que resulta de uma disposição tes-
tamentária ou de manifestação de última vontade do proprie-
tário. É o caso de materiais dos religiosos falecidos, cujos bens 
pertencem ao Instituto de vida consagrada após o óbito.

c. Aquisição | Forma referente ao investimento de bens, 
seguindo as normas que compõem o processo na Província. 
Essa forma de entrada ficará restrita ao acervo bibliográfico.

d. Transferência | Forma que se refere à passagem de mate-
riais de comunidades e obras ativas da Província ao acervo 
histórico.

e. Recolhimento | Forma que incorpora os materiais de comu-
nidades e obras desativadas na Província.

Em todas as situações referentes à entrada de materiais, a 
definição sobre incorporação virá após avaliados conteúdo e 
condição do suporte. Priorizam-se materiais com proveniência e/
ou contexto conhecidos, e deve-se ter cuidado peculiar com aque-
les que podem colocar a totalidade do acervo em risco, em função 
das suas condições físicas.   
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2. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E DESTINAÇÃO
Composta por equipe multidisciplinar da área das Ciências 

da Informação, História e Espiritualidade Marista, com representan-
tes do Arquivo e Cepem, essa Comissão deverá se reunir quando:

a. Houver a supressão de uma obra e/ou casa;

b.  Houver o falecimento de um Irmão.

 Encaminhados os trâmites dispensados a cada uma das 
situações, e com a devida liberação do Superior Provincial, 
a equipe faz contato com o Animador de Comunidade, ou 
responsável pela obra, para agendar visita ao local.

 Ao responsável pela obra ou casa cabe o resguardo dos 
materiais – sejam da unidade ou do Irmão – para que as 
características do produtor sejam mantidas. Fica vetado o 
descarte de qualquer documento, livro ou objeto antes da ava-
liação da Comissão que dá nome a essa diretriz.

 Além disso, cabe ao responsável pela obra ou casa indicar 
um representante da comunidade – Irmão, gestor ou cola-
borador – para, sobretudo, dialogar com a comissão acerca 
do contexto dos materiais existentes no ambiente e, dessa 
forma, contribuir com o resgate da memória.

 Em consonância com essa diretriz, outro caso a ser obser-
vado diz respeito à:

c. Localização de materiais remanescentes | Sempre que 
houver a identificação de materiais provenientes de Irmãos 
falecidos, obras ou casas supressas em locais externos aos 
Centros de Memória. 
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3. PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Compete aos Centros de Memória a preservação e conserva-

ção dos acervos arquivístico, bibliográfico e museológico histórico 
institucional. Para isso, são necessários:

a. Ambientes seguros | O macro e médio ambientes, isto é, o 
prédio e arredores, salas de guarda e exposição, devem ofe-
recer condições estruturais seguras para comportar os mate-
riais permanentes, com plano para prevenção e proteção de 
sinistros (incêndio, infiltração, inundação etc.). Além disso, as 
unidades de memória deverão atender aos requisitos técni-
cos específicos para luminosidade, umidade e temperatura 
visando à salvaguarda patrimonial. 

b. Instrumentos especializados | O microambiente, rela-
cionado ao acondicionamento dos materiais, deverá ser 
compatível com as especificidades de cada acervo. Para isso, 
buscar-se-ão ferramentas adequadas para tratar e acondicio-
nar os itens, considerando gênero e suporte documental. A 
equipe responsável deverá, para tanto, sempre ter em vista o 
melhor custo benefício para sua execução. 

c. Equipes especializadas | Os profissionais que atuarão 
nos Centros de Memória da Província deverão ter formação 
compatível com as especificidades/necessidades do local 
de trabalho.

d. Projetos de conscientização | É compromisso dos Centros 
de Memória promover esforços na conscientização sobre 
a importância da memória institucional na Província, com 
intuito de que os bens patrimoniais sejam salvaguardados.
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4. PUBLICAÇÃO DA POLÍTICA
As informações contidas na Política de Recolhimento e 

Custódia do Acervo são de responsabilidade dos Centros de 
Memória. Salientam-se:

a. Público | Essa publicação destina-se aos Irmãos da Província, 
que são convidados a ser multiplicadores das informações a 
fim de salvaguardar o patrimônio marista.

b. Vigência | É indeterminada. O conteúdo passará por revi-
sões periódicas, podendo sofrer alterações sempre que 
novas demandas precisarem ser atendidas.
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GLOSSÁRIO
Acesso - Possibilidade de consultar documentos, livros, 
objetos e informações.

Acondicionamento - Ato de envolver ou revestir o material 
em embalagem, visando à sua conservação. 

Armazenamento - Ação conseguinte ao acondiciona-
mento. Refere-se ao ato de guardar o acervo em um móvel 
ou espaço adequado, visando à conservação do material.

Arranjo - Assemelha-se à classificação, quando realizada em 
arquivos históricos. É a sequência de operações intelectuais 
e físicas que visam à organização de um conjunto de docu-
mentos, de acordo com um plano ou quadro previamente 
estabelecido.

Conservação - Conjunto de procedimentos preventivos 
que tem por objetivo melhorar o estado físico do suporte, 
aumentar sua permanência e prolongar-lhe a vida útil.

Custódia - Responsabilidade jurídica de guarda e proteção 
do acervo.

Descrição - Conjunto de procedimentos que leva em conta 
os elementos formais e de conteúdo do acervo para elabo-
ração de instrumentos de pesquisa. Objetiva a recuperação 
de informações. 

Grau de sigilo - Gradação de sigilo atribuído ao acervo em 
razão da natureza de seu conteúdo e com o objetivo de 
limitar seu acesso a quem tenha necessidade de conhecê-lo. 
Pode ser ostensivo ou sigiloso, de acordo com o que rege o 
Direito Canônico.
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Memória - É tida como o elemento essencial do que se cos-
tuma chamar identidade individual ou coletiva, cuja busca 
é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das 
sociedades de hoje.

Organicidade - Relação imaterial entre os objetos dos 
Centros de Memória, em decorrência das atividades da enti-
dade/pessoa produtora.

Patrimônio - Conjunto de bens, materiais ou naturais, reco-
nhecidos por sua importância histórica e cultural.

Preservação - Toda a ação que se destina a salvaguardar ou 
recuperar as condições físicas, promovendo a permanência 
dos suportes que contêm a informação.

Proveniência - Diz respeito à origem e à procedência do 
acervo. Compõe o princípio básico da Arquivologia.

Salvaguarda - É a proteção e garantia concedidas pelos 
Centros de Memória.
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