
  965 

 

CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA - CNA, 7., 2016, Fortaleza. Anais eletrônicos... 
Revista Analisando em Ciência da Informação - RACIn, João Pessoa, v. 4, n. especial, p. 965-967, 
out. 2016. Disponível em: <http://racin.arquivologiauepb.com.br/edicoes/v4_nesp>. 

O USO DO ATOM EM ARQUIVOS PESSOAIS: em busca da 
preservação e difusão da memória coletiva 
 
 

Roberto Moreira Chaves
1
 

Gregory Campos Beviláqua
2
 

Gislene Soares Guerra
3
. 

 
 
 

RESUMO: O presente trabalho analisa a utilização do softwarede preservação e difusão digital, 

o AtoM, ao aplica-lo a Coleção Moreira Chaves, acervo particular e familiar que possui 
relevância aos municípios de: S. Gonçalo do Amarante e S. L. do Curu, tendo em vista a 

descrição arquivística e o acesso a informação. 
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THE USE OF THE ATOM IN PERSONAL ARCHIVES: in 
pursuitofpreservationanddisseminationofcollectivememory 
 
ABSTRACT: This paper aims to analyze the use of preservation and digital broadcast software, 

AtoM, to apply it to Moreira Chaves Collection, private and family collection that is relevant to 
the municipalities of S. Goncalo do Amarante and S. L. Curu , with a view to archival 

description and access to information. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Coleção Moreira Chaves, acervo familiar formado em diversos suportes, e 

dividido em dois eixos, o da Família Moreira Barroso do município, de São Gonçalo do 

Amarante, e da Família Chaves Nunes, de São Luís do Curu, acervos que se entrelaçam 

com a história dos referidos municípios. Desta forma torna-se importante a preservação 

destes acervos familiares, não apenas para a memória de uma família, mas para 
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compreender a cultura e história destas cidades. A importância da divulgação deste 

acervo se dar pela falta de políticas públicas de preservação da memória nestes 

municípios. Desta forma o AtoM torna-se uma ferramenta necessária para difusão e 

preservação deste acervo sendo um dos principais software livre de descrição 

arquivística da atualidade. 

 

2 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a utilização do softwarede 

preservação e difusão digital, o AtoM, como um software que proporciona a 

conservação dos acervos físicos prolongando sua vida útil, uma vez que, a digitalização 

e difusão dos acervos digitais atinge um maior número de pessoa evitando o contato 

direto com a documentação e dando acesso as informações dos documentos tratados.  

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para Ferraroti (2014, p. 70), “Cada narração autobiográfica relata num corte 

horizontal ou vertical, uma prática humana [...] qualquer prática individual humana é 

uma atividade sintética, uma totalização ativa de todo o contexto social ", ou seja, 

entender o fazer e as práticas de um individuo se faz necessário para compreender as 

relações socioculturais  que este desenvolve enquanto grupo. Ao pensar a preservação 

destas coleções e fundos particulares e tendo em vista os padrões arquivísticos nota-se a 

importância que o ICA-AtoM possui em termos de descrição arquivistica, “este 

software é totalmente voltado ao ambiente web, com suporte a vários idiomas e se 

destina a auxiliar as atividades de descrição arquivística em conformidade com os 

padrões do ICA" (FLORES; HEDLUND, 2014, p.92). 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho é um estudo de caso tendo como método utilizado para analise e 

disposição das informações o estudo biográfico.  

O projeto foi dividido em três etapas: a primeira consistiu em higienizar e 

realizar os primeiros cuidados de conservação quanto a documentação física para 

processo de digitalização;  a segunda compreendeu a criação da Web página da Casa 
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Quinca Moreira e  a terceira iniciou-se o tratamento da informação digital para 

armazenamento e disponibilização no AtoM. 

 

5 RESULTADO PARCIAL OU FINAL 

 

Pretende-secom o projeto conservar o acervo físico, digitalizando e  tratando a 

informação digital, para dar subsídio ao acesso da informação para pesquisadores e 

demais interessados no acervo. Em sua primeira fase o projeto tratou o acervo físico, ou 

seja, o acervo foi higienizado e digitalizado e assim cerca de 25% do acervo já encontra-

se em processo de disponibilização pelo AtoM. 

 

6 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS OU CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a utilização do AtoM como software de descrição arquivística 

possibilita uma maior disponibilização em termos de acesso da informação, tendo em 

vista também o prolongamento da vida útil dos acervos, pois evita-se o contato direto 

com a documentação física por parte de pesquisadores e demais usuários, ou seja, 

pensando a conservação do físico atrelado a preservação digital, como mecanismo de 

difusão da memória presente nestes acervos.  
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