
   

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

NIVALDO DE SOUZA BARRETO 

 

 

 

 

 

 

 

PRESERVAÇÃO DIGITAL DE ACERVOS PALEONTOLÓGICOS:  
OS ACHADOS FÓSSEIS DO POÇO AZUL NA CHAPADA DIAMANTINA – 

UMA CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E 

CULTURAL DE NOVA REDENÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 
2021 

 

 

 

 



2 
 

NIVALDO DE SOUZA BARRETO 

 

 

 

 

 

PRESERVAÇÃO DIGITAL DE ACERVOS PALEONTOLÓGICOS:  
OS ACHADOS FÓSSEIS DO POÇO AZUL NA CHAPADA DIAMANTINA/BA – UMA 

CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL 

DE NOVA REDENÇÃO/BA 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Informação, do Instituto 
de Ciência da Informação, da Universidade Federal 
da Bahia, como requisito parcial para obtenção do 
grau de Mestre em Ciência da Informação. 

 
Orientadora: Prof.ª. Dr.ª Nídia Maria Lienert Lubisco 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Salvador 
2021 

 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



4 
 

 

 

  



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Este trabalho é o resultado das cooperações lembradas a seguir. 

A Deus, a quem atribuo a inspiração desta pesquisa e a resiliência necessária 

para superação dos obstáculos. A luz em meus dias escuros. Gratidão ao Criador! 

Aos meus pais, que muito se sacrificaram para educar os filhos. Que este 

trabalho seja um reconhecimento do vosso esforço.  

A Quele Coutinho, pela compreensão das ausências e encorajamento. Por ter 

sugerido, naquele 10 de julho de 2017, um desvio para irmos ao Poço Azul. Por se 

deslumbrar junto comigo com os avanços. Pelas palavras consoladoras em dias 

difíceis, pelo seu apoio incondicional. Obrigado por acreditar. Sem você, não seria 

possível.  

 A minha pequena Malu, minha companheira de muitos dias ao longo deste 

trabalho. Que fazia silêncio, quando necessário. Que me chamava para brincar e 

“parar um pouco de estudar”. Que cresceu ouvindo sobre a pesquisa. Este trabalho é 

nosso, Lu! 

 A Nídia Lubisco, minha orientadora, sempre tão disponível. Pela maneira gentil 

e perspicaz que sempre analisou e contribuiu na pesquisa. Pelo seu entusiasmo e 

ensinamentos, que não foram poucos. Pelo cuidado pessoal e acadêmico com que 

conduziu este trabalho. Pelos capuccinos antes da pandemia. Gratidão! 

 Aos professores do Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação 

(PPGCI), por cada disciplina cursada e à equipe da Secretaria Acadêmica, pela 

presteza, atenção e apoio nas demandas administrativas. 

 À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), por me 

subsidiar durante a pesquisa.  

 Ao professor Rubens Ribeiro, pelo seu apoio e tempo em revisar, quando este 

trabalho ainda era um projeto. 

 Aos professores Simone Morais e Alex Hubbe, por abrirem as portas do 

Instituto de Geociências da Ufba – Campus Ondina, para que eu assistisse às aulas 

de Paleontologia I e pelas indicações bibliográficas. 

 Ao professor Mário Dantas, Campus Ufba/Vitória da Conquista, pelas 

conversas e indicações bibliográficas. 



6 
 

 Aos colegas do grupo de pesquisa Geinfo, pelos ricos debates e ajustes no 

curso deste trabalho. 

 A Ivana Bittencourt, colega e amiga do grupo de pesquisa Geinfo, por tantas 

contribuições e apoio para a pesquisa e para minha formação. 

 Ao primo Leonardo Coutinho, pelas conversas na fase embrionária da 

pesquisa. Pela confiança, incentivo e disponibilidade. Gratidão, irmão! 

 Ao amigo (Herr) Martin, pela presteza e disponibilidade em contribuir na 

construção de pontes internacionais deste trabalho e na revisão de língua inglesa. 

Obrigado, meu amigo! 

 Aos colegas ingressantes em 2019.1, por dividirmos essa experiência. 

 Aos que entrevistei e aos que responderam o questionário nesta pesquisa. 

Obrigado pela confiança, pelo tempo disponível e generosidade em contribuir com o 

trabalho. Recebam a minha gratidão. 

 Agradeço aos que compreenderam minhas ausências e presenças constantes. 

 Agradeço a todos que fizeram parte dessa enriquecedora experiência de 

crescimento profissional, acadêmico e humano. 

 Aos que não mencionei aqui, e que contribuíram, muito obrigado! 

  

  



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até que ponto os organismos vivos, 
inclusive os seres humanos, são apenas 
carne e até que ponto eles são 
informação? 

                           Robert K. Logan 
 

  



8 
 

BARRETO, Nivaldo de Souza. Preservação digital de acervos paleontológicos: os 

achados fósseis do Poço Azul na Chapada Diamantina/BA – uma contribuição ao 

desenvolvimento econômico, social e cultural de Nova Redenção/BA. 2021. 

Orientador: Nídia Maria Lienert Lubisco. 157 f. Il. Dissertação (Mestrado em Ciência 

da Informação) – Instituto de Ciência da Informação, Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 2021. 

 

RESUMO 

 

O presente estudo estabelece uma relação entre a Ciência da Informação e as 
Geociências, versando especificamente sobre a Paleontologia a partir da expedição 
paleontológica ao Poço Azul, no ano de 2005, a qual trouxe novos elementos sobre 
os animais da megafauna nos fósseis encontrados. Aborda os fósseis, objeto de 
estudo da Paleontologia, sob uma perspectiva documental, com o objetivo de propor 
diretrizes e ações de preservação digital adequadas aos materiais fósseis 
encontrados e que contribuam para difusão do conhecimento sobre a região do Poço 
Azul/BA. O método adotado é a abordagem hipotético-dedutiva. Trata-se de uma 
pesquisa exploratório-descritiva com estudo de caso. Adota o levantamento 
bibliográfico para desenvolver o referencial teórico e emprega a análise documental, 
considerando que se trata de um estudo ex-post-facto, para o qual adotaram-se as 
técnicas de observação direta extensiva por meio de entrevista e aplicação de 
questionário estruturado. Devido a pandemia mundial de coronavírus, a comunicação 
com a equipe do Museu ficou prejudicada, portanto, foi entrevistado um pesquisador 
que visitou o local. Aplicaram-se questionários a representantes da população do 
município de Nova Redenção/BA e foram analisados dados de perfis de redes sociais 
na internet que visitaram o Poço Azul entre os anos de 2015 e 2020. Os resultados 
comprovam que não se pode confirmar se existe alguma ação de preservação digital 
no acervo do Museu da PUC Minas Gerais, especificamente sobre os achados fósseis 
do Poço Azul, mas os estudos sobre os animais encontrados apresentam relevância. 
A população da região onde está localizada o Poço Azul demonstra interesse em 
conhecer os fósseis encontrados na caverna e os reconhece como potencial 
econômico, social e cultural para a região. Por fim, os resultados da análise de perfis 
na internet acerca do conhecimento das atividades de fósseis no Poço Azul indicam 
que 17% dos que frequentaram o local sabiam desse acontecimento ou entenderam 
como relevante mencioná-lo em seus perfis e vídeos. Conclui-se que para além das 
ações institucionais propostas na pesquisa, a preservação digital desses fósseis como 
documento deve estar voltada para a difusão do conhecimento para os cientistas, 
turistas e interessados no tema, alcançando também a população das comunidades. 
 

Palavras-chave: Preservação digital. Acervo paleontológico. Patrimônio. Fósseis 

como documento. Poço Azul. Chapada Diamantina-BA. 
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ABSTRACT 

 

The present study stablished a relationship between the Information Science and 
Geosciences, specifically about the Paleontology, from the paleontological expedition 
at Poço Azul, in the year of 2005, which brought new elements about the prehistoric 
animals of megafauna, based on of fossils found. It was about implementing the fossils 
as objects of Paleontology studies out of a documentary perspective, with the goal of 
propose digital preservation actions at the Museu de Ciências Naturais da PUC-Minas 
Gerais, the institution which holds the guardianship of fossils, demonstrating the 
importance of digital preservation of this paleontological heritage. The selected method 
has been a hypothetical-deductive approach, the methodological procedure of 
exploratory-descriptive research of a case study with documentary analysis and ex-
post-facto research, the technique of extensive direct observation and finally with 
interview and the use of a structured questionnaire. Due to lack of communication with 
the institution’s staff caused by the global COVID19 pandemic the interview was hold 
with a visitor researcher of the museum. It was applied questionnaire to representants 
of Nova Redenção city population and furthermore analyzed data of social media 
profiles of Poço Azul’s visitors between the years 2015 and 2020. The results proved 
that cannot be confirmed if there is some digital preservation action in Museu da PUC-
Minas Gerais’s collection, specifically about the Poço Azul’s found fossils, but is 
highlighted the relevance of the museum for the research about the found animals. 
The population of region where Poço Azul cave is localized demonstrate interest in 
knowing the fossils found in the cave and recognizes it as an economic, social and 
cultural potential for the region. At last, the results of analysis of internet profiles about 
knowledge over fossils activities at Poço Azul indicate that 17% of those who 
frequented the place knew of this event or understood it as relevant enough to mention 
them in their social media profiles on internet. It is concluded that in addition to the 
institutional actions recommended and shown in research, the digital preservation 
should be counted and used as a way to spread knowledge and reach the scientists, 
tourists and interested in the subject and population of the local and regional 
communities. 
 

Keywords: Digital preservation. Paleontological collection. Heritage. Fossils. 

Document. Poço Azul. Chapada Diamantina-BA.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa estabelece uma relação entre as áreas do conhecimento 

das Geociências e a Ciência da Informação, perfazendo um trajeto filosófico e 

histórico. No que diz respeito à área das Geociências, o trabalho trata especificamente 

do campo da Paleontologia, seus conceitos, campos de atuação e desenvolvimento, 

bem como sua consolidação como ciência. Assim, é um estudo dos fósseis sob uma 

perspectiva documental. Os fósseis, além de serem objeto de estudo da 

Paleontologia, tornam-se também objeto da Ciência da Informação na condição de 

documentos.  

Em 2005, ocorreu uma expedição paleontológica na Chapada Diamantina, 

estado da Bahia, em uma caverna chamada Poço Azul, localizada no município de 

Nova Redenção — região carente de desenvolvimento socioeconômico —, que 

envolveu uma equipe multidisciplinar de profissionais mergulhadores (espeleólogos), 

geólogos e paleontólogos. Esse acontecimento foi coordenado pelo pesquisador 

Cástor Cartelle, curador do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, instituição que 

detém a tutela dos fósseis encontrados no local.  

A presente dissertação visa a contribuir com o desenvolvimento local a partir 

da expedição paleontológica, destacada por quatro características: 1) por ter sido uma 

das que encontrou maiores quantidades de fósseis de animais pertencentes à 

megafauna; 2) pela ocorrência da reclassificação taxonômica de espécie de preguiça 

gigante; 3) pela identificação de duas novas espécies de preguiças gigantes; 4) pela 

descoberta e remoção de ossada completa de uma das maiores espécies de preguiça 

gigante — a Eremotherium laurillardi. A relevância de tais fatos para a comunidade 

científica é inquestionável. Destaca-se a relevância para a comunidade local e para o 

cidadão em geral, uma vez que o estudo abrange a preservação digital desses 

achados fósseis.  

Ademais, esta pesquisa discorre sobre as trocas contributivas entre as Ciências 

Naturais e a Ciência da Informação, discutindo suas relações interdisciplinares, por 

meio da proposta de Olga Pombo, ao vislumbrar a intersecção do objeto de estudo 

em comum no âmbito da pesquisa — os fósseis. Pautada nessa perspectiva, a 

pesquisa apoia-se nos estudos desenvolvidos por Paul Otlet (1868-1944), Suzanne 

Briet (1894-1989) e Michael Buckland (1941- ), que convergem na discussão de 

objetos como documento. 
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Destacam-se os conceitos desenvolvidos por Paul Otlet, que caracterizam 

objetos como documentos quando reunidos integralmente ou em amostras. Em outra 

perspectiva, Suzanne Briet indica que os documentos, estando fixados materialmente, 

servem para amparar fatos, utilizando-os como prova ou consulta. Por fim, na 

abordagem de Buckland, os documentos são objetos informativos que constituem 

evidências de informação, quais sejam processo, conhecimento ou coisa, imbuídos 

de significado. 

Esse trilhar da Ciência da Informação remete a nomes como Conrad Gesner 

(1516-1565), que viveu durante o século XVI, período histórico de grande 

efervescência cultural e científica. Gesner é considerado o Pai da Bibliografia, dada 

sua capacidade de reunir, por meio de um compêndio bibliográfico, a representação 

do saber produzido pela humanidade até aquele período. Dentre suas obras, a mais 

expressiva é a Bibliotheca universalis. Em seus estudos, Gesner dedicou-se a 

questões relacionadas à interpretação dos fósseis também.     

 Essa reunião histórica de conhecimento exercida por Gesner reflete-se nos 

aspectos da preservação, contribuindo com noções de patrimonialismo em registros 

documentais. Para tanto, os estudos quanto aos aspectos patrimoniais remetem à 

concepção de fósseis como documento. Logo, a ideia de patrimônio é também 

conferida aos fósseis por carregarem consigo informações de um tempo remoto.  

A partir dessa perspectiva, chega-se à noção de patrimônio natural, cuja 

importância é conferida por meio de políticas públicas, especificamente por intermédio 

de autarquias que visam a resguardar tais vestígios, o que, como consequência, 

revela outro aspecto do assunto, o memorial. Ou seja, esses itens fósseis pertencem 

a coleções que superam o seu valor econômico por terem imbricado em si um fator 

gerador de conhecimento, devido a sua capacidade descritiva de seres viventes e 

ambientes de outras Eras.  

 Dado esse enquadramento, abre-se a discussão sobre as convergências 

existentes nas coleções museológicas relacionadas aos fósseis entre as demais 

instituições tidas como “casas de patrimônio”, quais sejam os arquivos e as 

bibliotecas. Discutem-se suas relações e convergências, uma vez que contribuem 

com a função de guardiões de patrimônios, sejam esses documentais, bibliográficos 

ou museológicos, por carregarem valores simbólicos que possibilitam a transferência 

de conhecimento.  
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 Após tratar dos conceitos necessários à compreensão deste estudo, aborda-se 

o tema da preservação digital. Esse assunto envolve as mudanças ocorridas na 

sociedade globalizada, na qual a velocidade de comunicação e de armazenamento 

culminam na elaboração de ações e práticas para a durabilidade e preservação das 

informações em meio digital. Assim, o conceito de longevidade documental, na 

expectativa do acesso perpétuo, influencia diretamente na disseminação das 

informações, impactando na difusão de conhecimento de diversos temas e áreas. São 

apresentadas ações de preservação digital, bem como elementos e critérios para a 

elaboração de um plano de preservação digital que pode ser aplicado em documentos 

e informações de diversas naturezas, sobretudo nos acervos paleontológicos. Por 

conseguinte, são abordadas práticas quanto à acessibilidade e ao alcance em 

coleções naturais em ambientes digitais, que abrangem os atores envolvidos em 

diversos níveis de pesquisa, desde a exploração inicial até a sua divulgação, tanto no 

meio científico quanto nas comunidades inseridas no contexto. As novas tecnologias, 

como as em terceira dimensão (3D), integram ações de construção e reconstrução de 

espaços virtuais, contribuindo significativamente para a preservação de patrimônios 

de diversas naturezas, inclusive os patrimônios naturais. 

Este trabalho investiga, em relação aos fósseis do Poço Azul, o possível 

impacto da ausência de políticas para preservação digital dos achados fósseis na 

acessibilidade e, consequentemente, na limitação da difusão desse conhecimento, 

tanto entre a comunidade científica e o público em geral quanto entre os interessados 

no assunto e a comunidade de Nova Redenção/BA, considerando os contextos social, 

econômico e cultural. 

Dentro do cenário temático aqui apresentado, este estudo tem como objetivo 

principal propor diretrizes e ações de preservação digital adequadas aos 

materiais fósseis encontrados e que contribuam para a difusão do 

conhecimento sobre a região do Poço Azul/BA. Para dar cumprimento a esse 

objetivo, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos: 1) demonstrar a 

importância da preservação digital desse patrimônio paleontológico para a difusão no 

âmbito da ciência, das comunidades locais e do público em geral; 2) identificar ações 

de preservação digital que porventura existam no Museu de Ciências Naturais da PUC 

Minas, local que abriga os achados fósseis do Poço Azul/BA; 3) levantar as 
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potencialidades socioeconômicas e culturais que a preservação digital poderá trazer 

em benefício da comunidade de Nova Redenção. 

A metodologia adotada é a pesquisa exploratória, com o método de abordagem 

hipotético-dedutivo, utilizando-se técnicas da observação, questionário e entrevista 

estruturada. 

  A finalidade de coletar pessoalmente os dados entre os moradores no 

município de Nova Redenção/BA e a equipe do Museu de Ciências Naturais da PUC 

Minas foi comprometida devido à pandemia global da Covid-19. Por isso, foram 

utilizados arquétipos tecnológicos para viabilizar a pesquisa.  

  Por meio de questionário estruturado, coletaram-se as opiniões de atores da 

comunidade de Nova Redenção/BA que ocupam as posições de: a) cargos públicos 

na região; b) mídia local; c) espeleólogo (guia em cavernas); d) representação 

comunitária; e) proprietário/administrador do Poço Azul. Utilizou-se o Formulário do 

Google (Google Forms), que foi encaminhado via e-mail e aplicativo de mensagens 

instantâneas — o WhatsApp, objetivando identificar a relevância dos achados fósseis 

do Poço Azul para a comunidade e região. Os resultados demonstram que os achados 

fósseis têm uma relação com a comunidade, indicando elevado grau de importância 

para ela quanto a aspectos econômicos, culturais e sociais. Os gráficos dos resultados 

estão na subseção “8.1 Questionário: atores de Nova Redenção”.  

 Concomitantemente, foram realizadas várias tentativas de contato com a 

equipe do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, a fim de realizar coleta de 

dados por meio de uma entrevista semiestruturada a ser realizada por 

videoconferência, com vistas à identificação de ações de preservação digital no 

acervo referente aos fósseis coletados no Poço Azul. No entanto, não foram obtidas 

respostas dos e-mails enviados e telefonemas realizados, situação provocada pelas 

medidas de contenção da propagação do vírus, que determinaram a suspensão de 

muitas atividades no estado de Minas Gerais. Porém, foi realizada uma entrevista, em 

formato remoto, com um pesquisador que visitou a referida instituição e colaborou 

com alguns aspectos da pesquisa concernente à exploração paleontológica. Os 

resultados aludem ao fato de que os fósseis coletados são bastante representativos 

na fauna sul-americana; nesse sentido, há um impacto no conhecimento da 

diversidade do passado e, com o desenvolvimento de novas técnicas de investigação, 

possibilita extrair mais informações desses materiais. Portanto, não há como calcular 
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a importância desses materiais. Não obstante, não é possível afirmar se há alguma 

ação de preservação digital, mas a experiência do entrevistado com confecção de 

peças tridimensionais indica que é um nicho a ser explorado pelas instituições 

brasileiras que detêm coleções naturais. O resultado completo da entrevista consta 

na subseção “8.2 Entrevista: equipe Museu Ciências Naturais PUC Minas”. 

  Na sequência, por meio de procedimento da avaliação documental, analisaram-

se perfis populares criados na plataforma do YouTube, considerando os seguintes 

com critérios: a) mais de mil inscritos e/ou seguidores em seus canais de 

comunicação; b) ter visitado o Poço Azul; c) demonstra conhecimento sobre o local 

como sítio paleontológico. Tendo como premissa a condição conhecer para preservar, 

os resultados obtidos apontam que aproximadamente 18% dos que visitaram o local 

fizeram alguma menção ao local como sítio paleontológico ou informaram sobre 

achados fósseis no local. Os resultados indicaram tratar-se de ou falta de 

conhecimento ou consideram a informação irrelevante para ser comunicada e 

disseminada no seio de suas respectivas comunidades e seguidores. A tabela 

completa dos resultados é apresentada na subseção “8.3 Análise de dados de perfis 

na internet”. 

  Por fim, conclui-se, a partir dos dados analisados, que a comunidade de Nova 

Redenção compreende a importância dos achados fósseis para o município, 

demonstrando grande interesse em obter mais informações sobre o destino dado aos 

materiais coletados no Poço Azul. A necessidade de instalação de um equipamento 

cultural que pudesse abrigar réplicas de tais itens tem alta relevância para os 

entrevistados. Dessa maneira, a preservação digital traria impactos positivos à 

economia, à sociedade e à cultura local, projetando a região como destaque para a 

ciência, a educação e o turismo, confirmando a hipótese da pesquisa de que uma 

política de preservação digital pode propiciar o desenvolvimento da comunidade nos 

aspectos econômicos, sociais e culturais. 
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2. A CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO CIENTÍFICO: SOBRE A 

PALEONTOLOGIA E SEUS ASPECTOS TEÓRICO-CONCEITUAIS 

 

Durante muitos anos, a humanidade buscou compreender a origem do 

universo, de sua existência e dos seres que habitam o planeta, inclusive de alguma 

forma de vida fora dele. Essas questões são frequentemente discutidas no âmbito da 

filosofia, da religião e da ciência, culminando em questões sobre a origem da vida. 

Ao longo de muitos anos, a intervenção divina explicou os fenômenos da 

natureza, fossem eles em decorrência das diferentes formas de vida, muitos deles, 

inclusive, revelados por registros gravados em rochas, escondidos em cavernas ou 

em lugares pouco explorados. A relação do homem com o seu ambiente ainda era 

ingênua, pois estava alicerçada em mitos e crenças que lhe serviam como explicação 

entre causa e efeito para os fenômenos naturais. O apoio em crenças religiosas 

parece um esforço de explicar, ou por não saber explicar, o que originou determinado 

fenômeno, mas, ao mesmo tempo, indica a necessidade de não perder o vínculo sobre 

os efeitos, atribuindo a sua causa para uma esfera superior a sua compreensão.  

Tratar sobre a origem leva-nos a questionar e nos instiga a curiosidade sobre 

o início de determinado evento e/ou acontecimento. Aguça a necessidade de 

determinar ou ao menos identificar quais foram os caminhos que o homem trilhou até 

aqui, qual o começo e o que esse caminho representa.  

No Ocidente, superadas a Antiguidade e a Idade Média, entre o final do século 

XVI e os séculos XVII e XVIII, mais especificamente a partir do Renascimento ocorrido 

na Europa, passou-se a discutir bastante a ideia de origem. O mundo ocidental 

despertara para o questionamento de sua existência, imbuído da curiosidade de 

compreender a origem das mais variadas espécies e como estas sobreviveram até 

determinado momento. Porém, isso não significava apenas tentar compreender o 

nascimento de um tempo ou era, mas também o princípio e o fundamento de 

determinado objeto cuja origem se busca. 

A transição da crença mítico-religiosa para o pensamento racional é 

impulsionada durante a revolução científica (séc. XVI ao XVIII) que encontrou no 

Renascimento o despertar da humanidade para, dentre outros estudos, o 

questionamento e o entendimento das diversas formas de origem da matéria. Até o 
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movimento renascentista, as reflexões acerca do universo apoiavam-se na 

centralidade do homem na posição mais importante do cenário.  

 Nos primórdios da Filosofia, por volta de 624 a.C., pensadores como Tales, 

Anaximandro e Anaxímenes foram considerados por Aristóteles como os primeiros 

estudiosos a enfrentar racionalmente a questão da origem das coisas — αρχή —, em 

grego, arché1, sem recorrer a explicações míticas sobre a questão da origem das 

coisas. 

Anaximandro, filho de Praxíades, discípulo de Tales, cunhou pela primeira vez 

o termo princípio.  

As indagações e observações de homens da Antiguidade, a exemplo das de 

Anaximandro, remetem-nos ao encontro de uma ciência que demoraria séculos para 

se afirmar como tal — a Paleontologia. No entanto, isso não foi empecilho para que 

estudos fossem desenvolvidos sobre as transformações que o planeta experimentou. 

Anaximandro admitia a existência de ciclos terrestres de seca e de 

transformação em lodo, de acordo com Kirk, Raven e Schofield (1983), referindo-se 

assim às variações de temperatura do planeta e sua interferência no meio ambiente. 

Outro filósofo, oriundo da Escola de Mileto, contemporâneo de Anaximandro, 

foi Xenófanes de Colofão.  

Sobre Xenófanes é difícil encontrar alguma concordância entre os estudiosos 

a seu respeito, em especial quanto a sua interpretação sobre a natureza. No entanto, 

há uma característica especial sobre essa escola da era pré-socrática, pois ela 

inaugura um novo olhar sobre a natureza (TORRES, 2016). 

Na obra Os filósofos pré-socráticos, de Kirk, Raven e Schofield (1983, p. 155), 

consta que Xenófanes “[...]impressionou-se com os fósseis de vida vegetal e animal 

incrustados em rochas longe do mar [...]”. Tal observação sobre os vestígios de vida 

abre caminhos à discussão da futura Paleontologia. 

Métodos de abordagem auxiliaram a compreender o mundo natural. Uma das 

abordagens, a dedutiva, ou dedução, formulada por Aristóteles (384-322 a.C.) na 

antiga Grécia, influenciou diversos campos e áreas do conhecimento do mundo 

ocidental: caracterizava-se por concluir análises por meio de proposições lógicas, 

 
1 Do Latim Principium. O mesmo que originário. Ponto de partida e fundamento de um processo qualquer. Os 
dois significados, “ponto de partida” e “fundamento” ou “causa”, estão estreitamente ligados à noção desse 
termo, que foi introduzido em Filosofia por Anaximandro. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Trad. de 
Ivone Castilho Benedetti. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2018. p. 928. 
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chamadas silogismos2, conforme o exemplo: “Todo homem é mortal. Sócrates é um 

homem. Logo, Sócrates é mortal.” 

Ao longo do século XVI, a maneira de se fazer ciência passou por fases 

importantes para seu amadurecimento. A Revolução Copernicana, iniciada em 

Nicolau Copérnico (1473-1543), pode ser considerada um exemplo concreto sobre a 

mudança no processo de compreensão do conhecimento no mundo ocidental. Ela foi 

um evento científico que culminou nos desdobramentos de diversas áreas do 

conhecimento. Segundo Porto (2020, p.1), 

 

Esta transformação promoveu a substituição de uma visão de mundo 
fundamentada no pensamento aristotélico por outra imagem da 
Natureza e do Universo, característica da ciência moderna; uma 
ciência que, mais do que reivindicar bases metodológicas novas e 
precisas com o método experimental formulado por Galileu e a 
matematização de sua linguagem, era portadora de uma concepção 
radicalmente diferente da realidade material. 
 
 

Esse caminho estruturou as bases científicas até então fundamentadas apenas 

na interpretação do homem sobre si e a natureza. Assim, os estudos em Ciências 

Naturais tiveram um importante papel no desenvolvimento do pensamento crítico 

sobre a origem da vida. 

Sir Francis Bacon (1561-1626), filósofo e cientista inglês estabeleceu métodos 

de indução na ciência. Ele discutiu que somente por meio de uma cuidadosa e 

paciente observação de determinado fenômeno natural seria possível iniciar alguma 

explicação a partir de padrões comuns observáveis. 

Outro homem notável, considerado um gênio universal, equiparado a Leonardo 

da Vinci, foi o alemão Gottfried Wilhelm Leibniz3 (1646-1716), tido como um polímata, 

pois detinha conhecimento em variados campos do conhecimento, como Filosofia, 

Geologia, Matemática, Mecânica, dentre outras áreas; observou em sua obra 

Protogaea, resultante de pesquisas por meio de evidências paleontológicas, a 

semelhança de algumas espécies de animais então existentes e sua relação com o 

período geológico. 

 
2 Um silogismo compõe-se de três enunciados, dois dos quais são chamados de premissas, e o terceiro, de 
conclusão. Para Aristóteles, é a forma fundamental de todo raciocínio dedutivo. Nos Primeiros analíticos, é 
caracterizado nos termos da dedução [...] vale dizer, como “um discurso em que, postas algumas coisas, se 
seguem necessariamente outras”.  
3 Disponível em http://www.fem.unicamp.br/~em313/paginas/person/leibniz.htm Acesso em: 27 jan.2020. 
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Na obra Protogaea (1693), Leibniz aponta que muitas espécies de 
organismos que existiram em períodos passados do tempo geológico 
tornaram-se extintas e que muitas daquelas conhecidas por nós agora 
eram então aparentemente inexistentes, e acrescenta que é uma 
hipótese ‘valiosa para crença de que no curso de vastas mudanças’ 
que tiveram lugar na crosta terrestre ‘mesmo as espécies animais 
muitas vezes se transformaram’. ‘É possível’, escreve ele, que em 
algum tempo passado ‘muitas espécies que possuem algo de gato, tal 
como o leão, o tigre, o lince, podem ter sido da mesma raça. E podem 
agora ser consideradas como novas sub-variedades de uma espécie-
gato original.4(LOVEJOY, 1964, p. 256, tradução nossa.) 
 

 

 No início do século XVIII, com o Iluminismo, é fomentado o exercício da 

racionalidade e da criticidade sobre a natureza e seus processos biológicos, de 

maneira a iniciar interpretações a respeito de um passado muito remoto. 

 O amadurecimento no processo de investigação avançou com o passar dos 

anos. Dentre os movimentos de pensamento científico expressivos, está o iniciado por 

Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, mais conhecido como Auguste Comte 

(1798-1857) — o Positivismo.  

O Positivismo surgiu na França em meados do século XIX, dedicado à 

elucidação do que Comte chamou de significado da Lei dos Três Estágios. Esta lei é 

considerada o coração do Positivismo, pois representa os três estágios da visão de 

mundo da humanidade: Teológico ou Fictício, Metafísico e o Científico ou Positivo. O 

estágio Teológico ou Fictício apoia-se em argumentos a respeito de causas e efeitos 

provocados por agentes sobrenaturais, explicando as contradições existentes no 

universo; no estágio Metafísico, ocorre a substituição dos agentes sobrenaturais por 

abstratos, em que os seres do mundo têm, eles próprios, a capacidade de produzir 

todos os fenômenos observados. É assim uma prévia do próximo estágio que viria a 

surgir, denominado estágio Científico ou Positivo, no qual se anulam os dois estágios 

anteriores, quando os fenômenos não mais ocorrem de acordo com as vontades 

divina e humana. Busca-se e se dedica a descobrir nesse estágio, por meio do 

raciocínio e observação, as ocorrências dos fatos e eventos. É considerado, segundo 

Brandão (2011, p. 83), 

 
4 No original: “In the Protogaea (1693) Leibniz points out that many species of organisms which existed in earlier 
periods of geological time have now become extinct and that many known to us were then apparently non-
existent and adds that it is a hypothesis "worthy of belief that in the course of the vast changes" which have 
taken place in the condition of the earth's crust "even the species of animal shave many times been transformed. 
It is possible," [...] "many species which have in them something of the cat, such as the lion, the tiger, the lynx, 
may have been of the same race, and may now be re-garded as new sub-varieties of the original cat-species. “ 
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[...] como estado de virilidade da nossa inteligência, representa uma 
ruptura radical com a postura metafísica. As questões filosóficas 
tradicionais que nortearam séculos de discussão, como a origem e 
destino das coisas, bem como a sua essência, etc., são substituídas 
por questões que remontam diretamente ao observável. Com efeito, o 
importante nesse estado não é conhecer as causas dos fenômenos, 
mas pesquisar, através da observação, as leis que explicam as 
relações existentes entre eles. O estado positivo, portanto, é o estado 
científico. Seria o momento do pensamento em que o conhecimento 
científico teria alcançado sua mais alta perfeição, a ponto de servir de 
modelo para a reorganização da sociedade como um todo. 

 

 Essa trajetória percorrida pela ciência ao longo da história foi o pilar para o 

desenvolvimento de várias áreas do conhecimento. Os caminhos da investigação 

sustentaram a maneira de construir o saber científico. As estruturas científicas 

moldaram-se à luz do amadurecimento de atores atentos ao desdobramento da 

construção do conhecimento, norteando as abordagens desenvolvidas para a 

investigação e observação dos fenômenos.  

 Trazendo essas escolas do pensamento científico para o contexto da 

Paleontologia, verifica-se que ainda não havia estudos que produzissem alguma 

compreensão acerca do aparecimento de fósseis nos estratos da Terra. Ainda seria 

necessário um amadurecimento da compreensão sobre tais fenômenos. 

 Um cientista que desenvolveu outra abordagem na investigação científica foi 

Karl Popper (1902-1994). Ele compreendia que existia outro caminho a ser percorrido 

na discussão sobre ciência. Popper desenvolveu o método hipotético-dedutivo, ou 

seja, seria possível determinar respostas provisórias a partir do que se conhece sobre 

determinados aspectos observados. Dessa maneira, as hipóteses poderiam ser 

testadas e, durante o desenvolvimento das observações e estudos, a hipótese poderia 

ser refutada ou corroborada. As ciências naturais utilizaram-se bastante dessa 

perspectiva para chegar a conclusões que outrora não demonstraram ser óbvias. 

 Assim, paleontologistas utilizam-se dessa abordagem para estruturar pistas 

sobre cenários e itens encontrados, como partes fósseis de animais, que trazem 

informações limitadas, na tentativa de identificação do que se tratava, conforme 

demonstrado por Benton e Harper ao explicarem um modelo hipotético: “[...] Um 

exemplo de uma hipótese pode ser ‘Smilodon’ o gato de dente de sabre, era 

exclusivamente um comedor de carne’. Isso nunca pode ser provado absolutamente, 
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mas poderia ser refutado e, portanto, rejeitado. [...]”5 (BENTON; HARPER, 2009, p.4, 

grifo nosso). 

 Nesse cenário, o físico americano Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) observa 

e defende que ao se fazer ciência supera-se um período que ele denomina de pré-

paradigmático, ou seja, sobre o qual se concebem várias hipóteses e teorias. 

Kuhn aponta que a fase a seguir ao período pré-paradigmático é a instalação 

de paradigmas, quando se instala um modelo definido, isto é, “[...] as realizações 

científicas universalmente reconhecidas que durante algum tempo fornecem 

problemas modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência.” (KUHN, 

2013, p. 40). 

 Assim, para ele, após a instalação de paradigmas, instala-se uma crise. Essa 

crise é ocasionada pela existência de uma fase pré-paradigmática, caracterizada por 

um período de concorrência da adesão sobre alguma escola de pensamento 

existente. Somente com o estabelecimento de um novo paradigma se torna possível 

fazer ciência. 

 Suas observações revolucionaram a maneira de se construir e fazer ciência. 

Suas ideias revolucionaram as bases do conhecimento científico. Ele se dedicou a 

compreender o que ele chamava de ciência normal, definindo que essa ensinava a 

trabalhar continuamente para resolver os poucos problemas que ficaram sem solução 

no campo do conhecimento, com base em realizações científicas passadas. Sobre a 

ciência normal, sua doutrina diz que 

 

Talvez a característica mais impressionante dos problemas normais 
da pesquisa que acabamos de examinar seja seu reduzido interesse 
em produzir grandes novidades, seja no domínio dos conceitos, seja 
no dos fenômenos. (KUHN, 2013, p. 65). 

 
 

As observações e os pensamentos de Thomas Kuhn sugeridos em sua obra A 

estrutura das revoluções científicas, em 1962, ano de sua publicação, foi amplamente 

discutida por muitos filósofos, a exemplo de Karl Popper. Essas discussões, segundo 

Faria (2010), não estariam associadas ao desenvolvimento de determinada disciplina 

científica, mas à disputa entre as teorias existentes no domínio de uma determinada 

disciplina científica.  

 
5 No original: “An example of a hypothesis might be ‘Smilodon, the sabertoothed cat, was exclusively a meat 
eater ‘. This can never be proved absolutely, but it could be refuted and therefore rejected[...]” 
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A Paleontologia é o estudo da vida do passado (BENTON; HARPER, 2008). 

De acordo com Cassab (2010), ela se ocupa em estudar os restos dos animais e 

vegetais ou evidências de suas atividades que ficaram preservados em rochas ou em 

outros materiais como gelo, âmbar ou asfalto, denominados fósseis. Ela se consolida 

como ciência a partir do início do século XIX, quando se organizaram as primeiras 

sociedades científicas paleontológicas. Conforme destaque de Cassab (2010), a 

difusão da Paleontologia no Brasil ocorre com o aparecimento de novos núcleos de 

estudos após a Segunda Guerra Mundial e após o desenvolvimento da indústria 

nacional, que influencia a criação de escolas de Geologia nas principais capitais do 

país. Em continuidade, as primeiras notícias sobre a descoberta de fósseis brasileiros 

datam de meados do século XIX, referindo-se sempre a ossadas de grandes 

mamíferos do período quaternário6.  

Assim, é possível notar que a Paleontologia obteve seu desenvolvimento e 

status científico acerca do estudo dos fósseis, ao “[...] reunir os pressupostos que 

fizeram com que o conhecimento produzido em seu domínio recebesse aceitação da 

comunidade científica [...]” (FARIA, 2010, p. 17)7.  

Logo, a Paleontologia evidencia uma relação com o modelo kuhniano ao 

revelar a existência de um paradigma e a aplicação e o desenvolvimento de métodos 

de investigação científica com a instauração de novos paradigmas, como a 

compreensão do tempo profundo e os vestígios fósseis encontrados, sem recorrer a 

explicações míticas ou folclóricas. 

Atualmente, a Paleontologia desempenha um papel importante, especialmente 

porque não se trata apenas de uma ciência restrita a estudiosos da área, mas busca 

atender aos anseios de interessados sobre o tema; reporta-se à origem da Terra e 

dos seres que nela habitam, compreendendo o seu passado geológico, bem como 

conhecendo melhor suas origens. 

Em seus objetivos principais, a Paleontologia destaca-se por fornecer 

subsídios importantes para mostrar a história da vida e do ambiente, relativamente a 

 
6 Período mais recente da Era Cenozoica, e que se estende desde aproximadamente 1,75 milhões de anos até os 
dias atuais. [...] esta época tendo seu início há aproximadamente 11.000 anos. Disponível em http:// 
http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/glossario/conteudo.php?conteudo=Q# Acesso em: 27 jan.2020. 
7FARIA, F.F.A. Georges Cuvier e a instauração da paleontologia como ciência. 2010. 295f. Tese (doutorado) – 
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2010. 
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um tempo distante do atual. É possível elencar motivos pelos quais muitas pessoas 

se dedicam ao estudo da Paleontologia, conforme demonstra Cassab (2010): 

 

a) obtenção de dados sobre o conhecimento da evolução biológica dos seres 

vivos através dos tempos; 

b) estimativa de datação (identificação referente ao período geológico ao qual 

pertence determinado vestígio orgânico) nas camadas geológicas, 

observando o grau de evolução ou ocorrência em grupos de plantas e 

animais fósseis; 

c) reconstituição do ambiente em que determinado fóssil viveu; 

d) auxílio na reconstrução da história geológica da Terra, observando os 

estudos das sucessões da fauna e da flora preservadas em rochas; 

e) identificação, a partir das rochas, de substâncias e minerais, a exemplo do 

petróleo, extraído nas profundas camadas geológicas, extremamente 

utilizado na indústria para criação de muitos produtos e que é a base de 

modelos econômicos em diversas sociedades ao redor do mundo. 

 

A evolução dos estudos na área mostrou que seria extremamente dificultoso 

entender nossas origens sem se apoiar em seu objeto de estudos — os fósseis. De 

fato, durante muito tempo, conforme descrevem Benton e Harper (2009), os cientistas 

discutiram sobre se a Paleontologia seria ou não ciência. Alguns estudiosos viam-na 

como um mero meio de colecionar fósseis. Já clássicos e medievais viam os 

elementos paleontológicos como manifestações mágicas ou místicas.  

Observados tais aspectos, é necessário conhecer as diversas abordagens da 

Paleontologia dentro de seus variados campos de estudos. 

No Quadro 1 a seguir são apresentados os principais ramos em que a 

Paleontologia atua.  
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Quadro 1 – Principais ramos da Paleontologia 

Ramos da Paleontologia Definição 

Paleobiologia Dedica-se a identificar as leis naturais que atuaram nos fenômenos 
que deram origem à vida. 

Paleobotânica 

Dedica-se aos estudos dos fósseis de plantas; este estudo é 
abordado nos campos da Micropaleontologia, ou Palinologia, a 
qual se destina aos estudos da indústria do petróleo, de resíduos 
minúsculos residentes nas camadas abaixo da superfície da Terra 
por meio dos microfósseis. 

Paleoicnologia 
Dedica-se aos estudos dos icnofósseis, ou seja, estruturas 
resultantes das atividades dos seres vivos, a exemplo de pegadas, 
escavações, dejetos, marcas diversas. 

FONTE: Cassab (2010, p.4)  

 

Por meio da Paleoicnologia, é possível inferir o modo de vida dos seres que 

viveram em tempos anteriores ao nosso, bem como saber sobre a composição de sua 

dieta. 

A Paleontologia contemporânea ocupa-se também da preservação dos sítios 

fossilíferos, locais onde são encontrados fósseis e que, em algumas situações, 

tornam-se locais que abrigam e cultivam práticas de preservação desses materiais. 

Cabe ainda à Paleontologia a preocupação quanto à formação e à educação da 

sociedade para a preservação dos sítios fossilíferos. 

A Paleobiologia ocupa-se em compreender as transformações geológicas, as 

quais o planeta experimentou ao longo de seus milhões de anos, desde mudanças 

climáticas severas, alterações das formas de vida até a extinção de seres vivos. Tais 

períodos de transformação são estudados e classificados por diferentes épocas. A 

história do homem mensura o tempo pelos dias, meses e anos. No entanto, a história 

da Terra é baseada em intervalos de tempo marcados pelas mudanças em seu meio 

físico e da sua vida. São fases evolutivas que a Terra atravessou identificadas por 

meio de intervalos variáveis (ALMEIDA; BARRETO, 2010, p. 97) que marcam o tempo 

geológico. 

 

 

2.1 TEMPO GEOLÓGICO 

 

Não há outro lugar já descoberto que ostente o mesmo equilíbrio nas condições 

de manutenção da vida do que a Terra. Ele é um lugar único, a casa de milhões de 

organismos, incluindo nós mesmos. Essa percepção é dada por Press, Sieger, 
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Grotzinger e Jordan (2006), ao se referirem ao planeta Terra. No entanto, para adquirir 

uma noção da ordem e do equilíbrio da Terra, é necessário observar o tempo passado, 

longínquo e suas alterações. O tempo geológico dá uma noção dessas alterações e é 

medido por uma escala. 

O estabelecimento do tempo geológico transformou o pensamento científico, 

pois seria dificultosa a compreensão da teoria da evolução biológica, que se propõe a 

explicar como o mundo vivo está estruturado e o porquê de suas características 

(MEYER; EL-HANI, 2005) sem a noção de tempo. Assim, o tempo geológico 

apresenta o desafio de situar não somente as implicações do surgimento e 

desenvolvimento da vida ao longo dos anos, mas também posicionar a humanidade 

em seu lugar na evolução da vida. 

Inicialmente, parece emblemático abordar um tema que remonte ao estudo do 

desenvolvimento da vida e os subsequentes acontecimentos em unidades numéricas 

de milhões de anos. Afinal, naturalmente, a finitude da vida impossibilita observar sob 

tal perspectiva. Por um instante, compreender o assunto parece, em certa medida, 

sem sentido de realidade.  

Agostinho de Hipona (354 d.C. – 430 d.C.), mais conhecido como Santo 

Agostinho, em sua obra autobiográfica Confissões (1997, p. 206), faz a seguinte 

reflexão: “[...] O que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei; porém, se quero 

explicá-lo a quem me pergunta, então não sei [...]”. Suas palavras fazem sentido 

quando tentamos compreender o conceito de tempo, o significado da vida e, não 

menos importante, o senso de temporalidade.  

A escala de tempo geológico corresponde aos mais significativos eventos 

geológicos e biológicos da Terra. Sua construção remonta ao início do século XIX na 

Europa. Para a elaboração dessa escala, paleontólogos e estudiosos dos campos da 

Biologia e da Geologia vem reunindo esforços, por meio de estratígrafos8 e 

geocronologistas9 de todo mundo, a fim de estabelecer e redefinir as subdivisões em 

intervalos de tempo cada vez mais específicos.  

 
8 Profissional que se ocupa dos estudos de corpos rochosos, visando estabelecer sua relação no espaço e sua 
sucessão no tempo e interpretando a história geológica. Disponível em: 
http://ufrr.br/lapa/index.php?option=com_content&view=article&id=95:estratigrafia&catid=2:uncategorised 
Acesso em 30 maio.2021 
9 Profissional que se utiliza de métodos de datação das rochas e minerais, determinados a partir das 
composições isotópicas de materiais naturais. Disponível em: 
http://sigep.cprm.gov.br/glossario/verbete/geocronologia.htm Acesso em 06 junho.2021  
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Contudo, a importância do entendimento do tempo geológico não deve ser uma 

tarefa exclusiva de quem se dedica aos estudos das Ciências da Terra. Ao contrário, 

deve ser compreendida por todos os alunos, professores e pesquisadores de qualquer 

outro campo do conhecimento, pois se trata de tema relevante à vida cotidiana de 

todos cidadãos e consumidores do planeta, de acordo com Cervato e Frodeman 

(2012). No tempo geológico estão contidas informações que destacam perspectivas 

práticas sobre questões como quanto tempo leva a formação de montanhas ou qual 

o tempo necessário para a substituição de espécies extintas. Tais aspectos podem 

subsidiar a construção de indicadores para a elaboração de estratégias nas relações 

de negócio, de consumo e de políticas para o planeta. 

Para evidenciar a importância do desenvolvimento da escala de tempo 

geológico, é necessário observar a construção do pensamento humano sobre a 

compreensão acerca das mudanças que o planeta experimentou, tanto em relação à 

evolução e à extinção dos seres viventes quanto aos processos naturais de 

transformações rochosas. 

O Iluminismo, século XVIII, foi determinante para que o progresso e o 

conhecimento fossem desenvolvidos. Ele trouxe à luz uma discussão racional e crítica 

sobre a investigação dos processos naturais do planeta na busca da compreensão do 

passado geológico da Terra. 

Uma das mais relevantes descobertas no âmbito da Geologia foi realizada pelo 

inglês William Smith (1769-1839)10, no início do século XIX. Ele indicou que a Terra 

continha camadas que contam o seu passado.  

A Estratigrafia desenvolve um papel importante nesses estudos. 

O Laboratório de Paleontologia da Amazônia (LaPA),11da Universidade Federal 

de Roraima, define a Estratigrafia como o 

 

[...] ramo da Geologia que trata do estudo de rochas estratigráficas e 
visa a descrição de todos os corpos rochosos que formam a crosta 
terrestre, além de sua organização em unidades mapeáveis distintas 

 
10 William Smith (1769-1839) era agrimensor e trabalhou muitos anos na construção de canais em várias 
regiões da Grã-Bretanha. Nessa tarefa, teve a oportunidade de observar as diversas camadas geológicas 
(estratos) e os fósseis associados a elas. Para isso, ele tomou milhares de anotações e traçou mapas de campo, 
mostrando a posição de cada camada e seus fósseis. Disponível em: 
http://www.cbpm.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9 Acesso em: 04 abr.2020. 
11 Laboratório de Paleontologia da Amazônia (LaPA), Instituto de Geociências da Universidade Federal de 
Roraima. Disponível em http://ufrr.br/lapa/index.php?option=com_content&view=article&id=%2095.  Acesso 
em: 14 fev.2020. 
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com base em suas propriedades, visando estabelecer sua distribuição 
e relação no espaço e sua sucessão no tempo, principalmente para 
interpretar a história geológica. (LaPA/UFRR) 

 

Carneiro e colaboradores (2005) observam que os estudos de William Smith 

levaram-no a concluir que as camadas estratigráficas existentes continham fósseis 

peculiares e estes eram sucedidos em determinada ordem. Ou seja, os registros 

fósseis não se apresentavam aleatoriamente na estrutura estratigráfica. 

Basicamente, os parâmetros para identificação cronológica de rochas12 

encontradas nas diferentes camadas (estratos) existentes abaixo ou acima da 

superfície são analisados mediante aspectos quanto a sua espessura e extensão — 

aspectos morfológicos — e estágio de evolução. 

Na Figura 1, é possível observar as alterações das camadas rochosas. 

 

Figura 1 – Alterações conforme o tempo das camadas rochosas 

 

FONTE: Laboratório de Paleontologia da Amazônia 

 

 

Por se tratar de uma ciência de campo, a Geologia realiza estudos e análises 

por meio de experimentos e observações. Assim, são feitas comparações por meio 

de observações diretas, de acordo com os fenômenos e registros geológicos 

existentes. A preservação dessas camadas, conforme demonstra a Figura 1, 

corresponde a um tipo de registro geológico. De acordo com Press et al (2008, p.27), 

 
12 É uma associação natural de minerais (geralmente dois ou mais), em proporções definidas e que ocorre em 
uma extensão considerável. Definição dada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Disponível em: 
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Rochas-
1107.html?UserActiveTemplate=cprm&from%5Finfo%5Findex=51. Acesso em: 14 fev.2020. 
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“O registro geológico é a informação preservada nas rochas originadas em vários 

tempos da longa história da Terra”. 

A título de exemplo, no estado norte-americano do Arizona, o Parque Nacional 

do Grand Canyon é constituído por uma formação rochosa natural de muitas camadas 

de rochas vermelhas que podem indicar os milhões de anos de história geológica, 

com expressivas dimensões em largura e profundidade. 

 

Figura 2 – Camadas rochosas do Grand Canyon (EUA) 

 

  FONTE: Press e et al (2008, p. 27) 

 

Atualmente, os estudos voltados às áreas das Ciências da Terra dispõem de 

conceitos bem fundamentados, diferentemente do que ocorria antes do Iluminismo, 

quando os saberes eram influenciados pelas crenças religiosas. Baseava-se em 

estimativas apoiadas em narrações bíblicas, como a do Livro do Gênesis, que 
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expunha a história do Dilúvio e que, durante anos, foi bastante difundida e defendida 

por muitos pensadores. Nesse contexto surgiu a teoria conhecida como a teoria do 

Dilúvio, cujos defensores acreditavam que sua ocorrência era apenas uma das muitas 

catástrofes que teriam ocorrido no planeta Terra, seguida de períodos de calmaria nos 

quais Deus repovoava os ambientes com novas e melhoradas formas de vida. Uma 

tentativa antiga de mensurar a idade da Terra foi conduzida pelo bispo irlandês James 

Ussher (1581–1656), no século XVII. Ele se baseou na cronologia dos eventos 

bíblicos, iniciando na Criação, narrada no Gênesis, perpassando o nascimento de 

Cristo, até chegar a seus dias, no século XVII. Chegou a concluir que a Criação do 

planeta tinha ocorrido em 23 de outubro de 4004 a.C., estudo que chegou a ser 

publicado em Annales veteris testamenti, a prima mundi origine deducti13, conforme 

destaca Barr (1985). 

Nas inúmeras interpretações sobre tais postulações de religiosos e cientistas 

acerca das narrações bíblicas, há passagens na Bíblia que indicam que os parâmetros 

utilizados na tentativa de mensuração da idade do planeta podem não ter contemplado 

passagens como a narrada no livro da 2ª Epístola do Apóstolo Pedro, no capítulo 3, 

versículo 8, que diz: “Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que, 

para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos, como um dia.” (Bíblia, 2000)14. 

Não obstante, trabalhos como o do médico e anatomista dinamarquês Nicolau 

Steno (1638-1686), cujo nome original era Niels Stenson, evidenciaram e trilharam na 

contramão das ideias centrais da Igreja. Suas observações e estudos sobre as 

camadas da terra, seus estratos, comparando as rochas e os conteúdos de fósseis 

em rochas, levaram à conclusão de que as estruturas rochosas haviam se formado 

antes da existência de vida na Terra. Esses estudos culminaram em resultados 

expostos em obras como em Dos sólidos naturalmente contidos no interior de sólidos 

(1669), norteando as atuais noções da formação estratigráfica da Terra. 

Contudo, durante o século XVIII, surgem observações e questionamentos 

relacionados sobre as análises científicas. Emerge a necessidade de se 

estabelecerem períodos para caracterizar os estratos (camadas) de onde eram 

 
13 Membro da American Library Association (ALA), a Internet Archive disponibiliza inúmeras obras importantes 
para consulta. A obra original está disponível em: 
https://archive.org/stream/bub_gb_SZhmnF6hGrQC#page/n11/mode/2up. Acesso em: 17 fev.2020. 
14 Bíblia Sagrada. Livro II Pedro 3:8. Tradução J. F. Almeida. Edição revista e atualizada. São Paulo: Vida Nova, 
2000. 
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extraídos fósseis e, a partir dessas extrações em distintas camadas, obter-se um 

parâmetro para atribuir uma idade à Terra. 

O estabelecimento de idades com esses parâmetros recebeu contribuições 

importantes do geólogo escocês James Hutton (1726–1797). Em sua obra 

denominada Teoria da Terra, publicada no final do século XVIII, “[...] postulou que as 

forças que geraram a e modelaram as rochas continuavam a atuar, não havendo 

assim uma separação entre passado e presente, que marcasse, inclusive a criação 

do homem por Deus”. (ALMEIDA; BARRETO, 2010, p. 94) Essa teoria passou a ser 

um dos principais fundamentos da Geologia, o princípio do uniformitarismo. No 

entanto, atualmente, os registros geológicos antigos podem ser interpretados por meio 

de análises de sedimentos, estruturas e organismos atuais, estabelecendo-se, assim, 

um novo conceito, o atualismo, que indica que os processos de mudanças da Terra 

variaram com o tempo. 

As teorias desenvolvidas visavam a identificar, do modo mais aproximado 

possível, a verdadeira idade da Terra, afastando-se definitivamente de especulações 

e influências religiosas que existiam até o momento. 

Para além das referidas teorias, as descobertas cada vez mais frequentes de 

vestígios fósseis durante os séculos XVIII e XIX revelaram que as outras formas de 

vida tinham aparecido e desaparecido em várias épocas ao longo do tempo, de acordo 

com Iannuzzi e Soares (2010). 

A participação intensa de cientistas, como o geólogo e naturalista francês 

Georges Cuvier (1769–1832), ajudou a desenvolver e transpor as dificuldades para a 

realização de troca e cooperação quanto ao novo modo de fazer ciência naqueles 

tempos. Cuvier lutou para formar um sistema global de cooperação entre estudiosos 

dos campos das Ciências da Terra, formando uma rede de naturalistas, de modo que 

os métodos e teorias discutidas até o momento fossem levados à frente com objetivo 

de construir e solidificar o conhecimento sobre o tempo geológico, fortalecendo o 

campo científico da Paleontologia.  

Georges Cuvier desenvolveu um método de análise sobre resíduos fósseis 

chamado de anatomia comparada. Sua teoria consistia na reconstituição de 

esqueletos de animais fósseis mediante observações acerca da sucessão de diversos 

tipos de animais que existiram através dos tempos. Concluiu, pela teoria do 

catastrofismo, que os diferentes tipos de fósseis animais encontrados eram resultado 
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de ações catastróficas ocorridas durante milhares de anos, dizimando faunas inteiras 

(IANNUNZZI; SOARES, 2010). A teoria da anatomia comparada pode ser melhor 

compreendida e explanada no capítulo “Os fósseis”. 

Ademais, as observações realizadas por Georges-Louis Leclerc (1707-1788)15, 

Intendente do Jardim do Rei Luís XIII, trouxeram contribuições importantes para o 

desenvolvimento de conceitos para a classificação do tempo geológico a partir dos 

estudos dos processos físicos que o planeta atravessou, tendo como prova 

substancial dessas modificações a distribuição dos fósseis em diferentes estratos de 

rochas e superfícies. A sua importância reside quando indica a necessidade de 

desvendar caminhos novos por meio da investigação na natureza, propondo que a 

História Natural trilhe caminhos semelhantes às demais ciências, a exemplo da 

História: 

 

Como na História Civil, consultam-se os títulos, investigam-se as 
medalhas, decifram-se as inscrições antigas, para determinar as 
épocas das revoluções humanas e constatar as datas dos eventos 
morais, da mesma maneira, na História Natural é preciso escavar os 
arquivos do mundo, tirar das entranhas da Terra os velhos 
monumentos, recolher seus fragmentos e reunir em um corpo de 
provas todos os índices das mudanças físicas que podem nos fazer 
remontar às diferentes épocas da Natureza. (BUFFON, 1778, p. 1-2)16 

 

  

 A adoção de novas metodologias para identificar a partir de fragmentos fósseis 

provas das mudanças físicas pelas quais a Terra passou trouxe outras perspectivas 

quanto às definições das diferentes épocas geológicas. 

 No entanto, não é o objetivo deste capítulo esgotar as teorias evolutivas ou as 

discussões em torno do tema, tampouco buscar concordância ou refutação de teses 

existentes. Importa aqui expor as discussões que contribuíram para fundamentar a 

classificação de tempo geológico conhecida atualmente. 

 
15 Em 1635, foi fundado o Jardim Real de Plantas Medicinais (Jardin Royal des Plantes Médicinales), conhecido 
também como Jardim do Rei ou Jardim das Plantas (Jardin du Roi ou Jardin des Plantes). O objetivo era o cultivo 
e o estudo de plantas medicinais, tornando-se uma instituição voltada aos estudos de História Natural. 
16No original:  “Comme dans l’Histoire civile, on consulte les titre, on recherche les médailles, on déchiffre les 
inscriptions antiques, pour déterminer les époques des révolutions humaines, e constater les dates des 
évènemens moraux; de même, dans l’Histoire Naturelle, il faus fouiller les archives du monde, tirer des entrailles 
de la terre les vieux monuments, recueillir leurs débris, e rassembler em corps de preuves tous les índices des 
changemens physiques qui peuvent nous faire remonter aux différens âges de la Nature.” 
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 Na tentativa de sintetizar os acontecimentos até culminar no que se 

compreende atualmente, Harter (1998) elenca os seguintes fatos: 

 

O período pré-científico (até o ano 1600). Corresponde ao período de 
aceitação das primeiras ideias dos filósofos gregos e das citações 
bíblicas; 
A era das cosmogonias especulativas (entre 1600 e 1700). Período de 
grandes especulações e poucas evidências, fundamentado 
principalmente na explicação racional das feições do mundo; 
Afastamento da ciência do livro de Gênesis (entre 1700 e 1780). 
Período marcado por intensos trabalhos de geologia de campo e 
dominado pelas observações de processos: 
a) Estudos dos estratos sugerem que os processos naturais nos 

quais o mar e a terra teriam se alterado por diversas vezes; 
b) Estudos de terremotos e vulcões mostraram que a crosta da 

superfície é sujeita a transformações naturais maciças; 
c) Observações das chuvas, ventos, erosões e ações de erosões no 

mar mostraram que elas são forças capazes de reduzir montanhas 
e criar vales 

O debate catastrofismo-uniformitarismo (entre 1780 e 1850). Já estava 
claro que a Terra tinha uma longa história e este período foi marcado 
pelas ideias de que a Terra foi dominada por grandes catástrofes 
(especialmente tratado por Cuvier) e, por outro lado, de que as 
mudanças foram lentas e relativamente uniformes postuladas 
especialmente por Hutton e Lyell; 
O período moderno (1850 aos dias atuais). A vitória dos 
uniformitaristas foi tão exagerada que a importância das catástrofes 
foi indevidamente minimizada. Desde o final do século XIX tem havido 
crescente detalhamento no conhecimento da história da Terra e de 

seus processos. (HARTER, 1998, tradução nossa)17 

 
17No original: “The pre-scientific period before AD17 1600. In the pre-scientific era the Biblical account and the 

speculations of the Greek philosophers were accepted without great question.  
The era of speculative cosmogonies ran from AD 1600-1700. In this period a number of comprehensive 
cosmogonies were proposed. These were long on armchair speculation and short on substantive supporting 
evidence. These cosmogonies were part of the new emphasis of science in seeking rational explanations of the 
features of the world. 
The disestablishment of Genesis ran from AD 1700-1780. This period was marked by a great deal of field geology 
rather than grand cosmogonies. It became clear that there had been significant changes in the Earth's topography 
over time and that these changes could neither be accounted for by natural processes operating during the brief 
nor by the postulated Noachian flood. Notable observations included: 
 

a) Studies of strata suggested that they were laid down by natural processes in which the sea and land 
had changed places several times; 
b) Studies of earthquakes and volcanoes showed that the surface crust is subject to massive natural 
transformation; 
c) Observation of rain, wind, water erosion, and sea erosion in action showed that they were forces 
capable of reducing mountains and creating valleys. 

 
The catastrophist-uniformitarian debate ran from about 1780-1850. By the end of the 18'th century it was clear 
that the Earth had a long and varied history. Interest in major cosmogony was revived. The major debate was 
between the catastrophists, e.g., Cuvier, who held that the history of Earth was dominated by major catastrophic 
revolutions and the uniformitarians, e.g., Hutton and Lyell, who held that the history of Earth was dominated by 
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A escala de tempo da história humana é medida em dias, meses e anos; as 

classes de tempo são agrupadas em séculos e milênios. No entanto, as variações do 

tempo geológico são identificadas por mudanças nos processos físicos e de vida do 

planeta, contados e registrados em rochas por meio da diversidade fossilífera. 

Os períodos classificados correspondem a tempos variáveis. Assim, a idade da 

Terra foi dividida em escalas temporais: Éons, Eras, Períodos, Épocas e Idades. 

Éons18 representa as grandes etapas de mudanças físicas e biológicas de 

desenvolvimento que o planeta Terra experimentou. Assim, ordenou-se esse período 

em quatro grandes períodos: Hadeano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. As 

mudanças de menor magnitude, ou seja, as subdivisões dos Éons foram chamadas 

de Eras. As Eras foram balizadas por mudanças ambientais e extinções. Os Períodos, 

Épocas e Idades caracterizam-se por eventos de menor intensidade quanto às 

mudanças observadas nas divisões anteriores. Eles estão correlacionados aos 

depósitos fossilíferos ou bioestratigráfico, ou seja, de acordo com a disposição de 

espécies fósseis nas camadas de rochas. 

Com base na extensão estratigráfica, é possível determinar a qual período do 

tempo geológico o depósito fossilífero pertence. Para mencionar alguns exemplos, 

iniciando do período mais antigo ao mais recente: os microrganismos unicelulares, 

bactérias, cianobactérias, encontrados em camadas do período Pré-Cambriano, ou 

seja, na base da extensão estratigráfica. Na sequência, no estrato mais acima, há 

uma diversidade dos invertebrados marinhos; no estrato a seguir, variedade de 

peixes; no estrato seguinte, os primeiros anfíbios; no estrato posterior, os répteis com 

mais alguns tipos de mamíferos; no estrato seguinte, as aves; no estrato próximo ao 

topo da extensão estratigráfica, a diversificação dos mamíferos; e, no estrato mais 

recente, no topo da coluna estratigráfica, há os primeiros representantes do homem. 

 
slow relatively uniform changes in an Earth with a static over all history. During the early part of this period there 
was a considerable amount of activity by scriptural geologists who attempted to reconcile Genesis and geology. 
The efforts of the scriptural geologists failed signally; by 1830 scriptural geology was a dead issue in Science. 
The modern period runs from AD 1850 to the present. The great debate was won by the uniformitarians, so much 
so that the degree of gradualism was overstated and the importance of catastrophes was unduly minimized. The 
modern period has been marked by an enormous expansion of the detailed knowledge of the geological history 
of the Earth and the processes that have acted during that history.” 
18 Segundo o Dicionário de Filosofia Abbagnano, é um termo empregado pelos gnósticos (séc. II), especialmente 
por Valentino, para designar Deus e os seres “eternos” que dele emanam. 
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A Figura 3 a seguir demonstra como e quando as etapas de classificação do 

tempo geológico são distribuídas, conforme entendimento de geólogos e 

paleontólogos.  

 

Figura 3 – Classificação do tempo geológico 

FONTE: Adaptado a partir de Serviço Geológico do Brasil - CPRM19 

 

 

Importa mencionar que o Período Quaternário foi iniciado há cerca de 2,6 

milhões de anos e se estende até aos dias atuais. Nele apareceu o Homo sapiens e, 

na época atual do Quaternário, o Holoceno. 

Na sequência, será abordado o objeto de estudo da Paleontologia – os fósseis. 

 

2.2  OS FÓSSEIS 

 

Na busca pela compreensão da origem da vida, o homem teve como obstáculo 

as suas crenças religiosas, como visto anteriormente.  

 
19 Disponível em http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-
Ametista/Breve-Historia-da-Terra-1094.html. Acesso em 20 fev.2020. 
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Por gerações, estudiosos e estudantes de história clássica observaram e 

buscaram compreender o surgimento de histórias míticas, a exemplo das mais 

difundidas entre a cultura ocidental, as mitologias gregas e romanas. Histórias 

descritas, narradas e desenhadas em objetos antigos, datados de antes da Era Cristã, 

informam a respeito de confrontos entre titãs, ciclopes e deuses, de cujos 

enfrentamentos resultaram superstições e crenças difundidas em diversas culturas.  

O folclore das culturas helênica e romana resultaram nos contos sobre guerras 

entre seres mitológicos. Essa crença é sustentada por indícios da vivência de criaturas 

com dimensões físicas inimagináveis atualmente. Assim, existem questionamentos 

sobre se esses monstros ou seres divinos são produtos de uma fantasia ou se de fato 

existiram. Talvez, alguns fatores biológicos possam explicar tais ocorrências. Na obra 

The first fossil hunters: Paleontology in Greek and Roman times, Mayor (2000) 

apresenta uma convincente inovação argumentativa relacionada entre as culturas 

grega e romana quanto ao folclore dos seres mitológicos e suas lendas, e os registros 

zoológicos, paleontológicos e geológicos na região da Ásia Menor e o Mediterrâneo. 

Mayor prossegue sua análise indicando que as pinturas, as evidências de monstros e 

mitos greco-romanos têm evidências paleontológicas. 

As evidências paleontológicas às quais a autora Adrienne Mayor se refere é 

baseada no registro fóssil. Segundo ela, as descobertas antigas de fósseis gigantes 

podem remeter-se a animais pertencentes à Megafauna, ou seja, animais com massa 

corporal de evidente porte agigantado, conforme suas análises reproduzidas a seguir: 

   

Apesar de ser impossível determinar qual veio primeiro, distinguindo 
os fósseis gigantes ou mitos sobre gigantes e monstros enterrados na 
terra, a evidência literária indica que observações de fósseis de 
vertebrados gigantes certamente influenciaram mitos e crenças 
populares. [...] (MAYOR, 2014, p. 5, tradução nossa)20 
 
 

Fatos associados à mitologia ocorriam por serem a única forma de explicar a 

existência desses achados fósseis extraordinários. Nos mitos gregos, por exemplo, as 

obras de Homero — a Ilíada e a Odisseia — narram a saga de Ulisses, que enfrentara 

diversos desafios para retornar ao lar, deparando-se com seres como os ciclopes, as 

 
20 No original: “Although it is impossible to determine which came first, sightings of large fossil bones or myths 
about giants and monsters buried in the earth, the literary evidence indicates that observations of large 
vertebrate fossils certainly influenced certain myths and popular beliefs.“   
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hidras e sereias. Esses seres apresentavam particularidades em comum quanto a sua 

estrutura física, um misto entre o mundo natural e as características humanas.  

Evidências de imensos e diferentes formatos de ossos e dentes de seres não 

familiares sugerem que algumas formas de vida foram extintas nas imediações da 

península do Peloponeso. O fato de os estudiosos e filósofos antigos terem tido 

contato com fósseis de grandes animais ajudou a atravessar a Idade Média, quando 

se sustentou a representação de seres como dragões e demais monstros colossais, 

modelo de interpretação levado adiante até a Modernidade, na qual haveria o 

florescimento do modelo interpretativo das evidências fossilíferas. 

Logo, lendas e mitos foram e continuam sendo fonte de muitas curiosidades 

disseminadas por meio das histórias. Porém, a relação entre mitos antigos e a ciência 

encontra-se nas evidências existentes dos fósseis encontrados, que são um potencial 

documento do passado longínquo das diversas regiões da Terra. 

A Figura 4 a seguir indica a existência de fósseis em regiões consideradas 

berço dos acontecimentos do folclore mitológico. 

 

Figura 4 – Ocorrência de fósseis gigantes na Antiguidade 

 
FONTE: Mapa por Michele Angel em artigo de Adrienne Mayor (2014) 
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De acordo com menção já realizada anteriormente neste trabalho, os filósofos 

gregos foram os primeiros a se referirem aos fósseis como restos de seres vivos. 

Porém, estes também já ocuparam o protagonismo no palco do misticismo na 

humanidade. Quando encontrados pelo homem, há milhares de anos atrás, serviam 

de adorno a amuletos para trazer boa sorte. Ou seja, tinham significado supersticioso, 

e eram até usados para fins terapêuticos. Havia uma ligação religiosa com esses 

artefatos pré-históricos naquele período histórico. 

Contudo, segundo a obra do filósofo escocês John Burnet (1863-1928), A 

aurora da filosofia grega, as observações de filósofos como Anaximandro e Xenófanes 

de Colofão, já mencionados anteriormente, contribuíram para a compreensão e o 

amadurecimento dos estudos sobre o processo de transformação que a Terra 

experimentou e o aparecimento de fósseis nas camadas geológicas: 

 

Veremos que Anaximandro fez algumas descobertas notáveis em 
biologia marinha, que acabariam sendo confirmadas pelas pesquisas 
do século XIX [...], e que até Xenófanes sustentou uma de suas teorias 
referindo-se a fósseis e petrificações de lugares tão separados quanto 
Malta, Paros e Siracusa [...]. Isso é suficiente para mostrar que a teoria 
de que a Terra estivera originalmente em estado úmido, muito 
comumente sustentada pelos primeiros filósofos, não tinha uma 
origem puramente mitológica, mas se baseava em observações 
biológicas e paleontológicas. (BURNET, 2006, p. 37) 

 

Os estudiosos que se dedicavam a compreender o funcionamento da natureza 

eram conhecidos como filósofos naturais. Dentre eles, os que alcançaram destaque 

em suas investigações foram os filósofos gregos. Estes, por sua vez, dispunham de 

uma exímia capacidade de observação, aliada ao desejo de satisfazer uma 

curiosidade acerca do mundo. Tal fato é comprovado pela exatidão anatômica de suas 

esculturas, um testemunho de seus hábitos bem treinados de observação. (BURNET, 

1930) 

Posteriormente, após observações e experimentações sobre o tema, 

estudiosos conceituaram o objeto fóssil na direção da atual concepção que se tem 

sobre ele. Um exemplo de iniciação na descrição de fósseis é Conrad Gesner (1516-

1565), considerado o “Pai da Bibliografia”, cujos conceitos fundaram os pilares do 

conhecimento moderno. Sua vida e obras serão apresentadas de maneira abrangente 

na subseção “3.5 A semente em Conrad Gesner”. De antemão, é válido registrar que 
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ele, utilizando-se de suas coleções, cunhou o termo fóssil para descrever quaisquer 

objetos escavados na terra encontrados na superfície. (FARIA, 2010) 

Para efeitos de conceituação e utilização, fósseis são pistas que revelam e, ao 

mesmo tempo, são fontes enigmáticas sobre os vestígios de vida preservados de 

alguma maneira desde um tempo longínquo. No livro de autoria de Benton e Harper, 

intitulado Paleobiology and fóssil record, em seu prefácio, eles caracterizam o fóssil 

como instrumento que documenta a história da vida na Terra. Trata-se de um 

testemunho da história da vida no planeta. Na obra, os autores observam que os 

fósseis podem estar impressos em rochas, representando seres vivos, restos ou 

vestígios.  

Por meio do registro fóssil, são expostos as formas de vida, a alimentação, o 

relacionamento com o meio ambiente, a anatomia e comportamento. Portanto, os 

depósitos fossilíferos podem ser comparados a um museu da vida, daí sua extrema 

importância.  

Os fósseis são classificados em dois tipos: em restos (somatofósseis), isto é, 

moldes dos seres preservados, e em vestígios (icnofósseis), que são as impressões, 

compostos de fragmentos, pegadas, marcas ou dejetos resultados de suas atividades. 

Para que uma peça natural seja considerada fóssil, deve ter passado por um processo 

de fossilização que ocorre de acordo com determinados fatores ambientais. 

(MENDES, 1977) 

Achados fósseis são episódios raros na natureza. Cada fóssil encontrado é 

considerado um evento extraordinário, pois depende de fatores biológicos e químicos 

iniciados com a morte de um organismo. O desencadear desses processos é uma 

sucessão de um conjunto de eventos, como o soterramento dos restos; inclusive, 

podem existir as etapas de pisoteamento, transporte e enxurrada; posteriormente, 

decorrem os processos físico-químicos que transformam os sedimentos21 em rochas, 

daí ocorre a fossilização desses organismos. Diante dos muitos processos existentes 

de fossilização, a característica base é a perda da característica orgânica do resto 

animal até obter características inorgânicas. A característica inorgânica dá-se pela 

 
21 (1) Material sólido, mineral ou orgânico, transportado ou que se moveu de sua área fonte por agentes 
transportadores – água, vento, geleiras –, depositado sobre a superfície terrestre, acima ou abaixo do nível do 
mar. (2) Depósito superficial formado por materiais transportados por uma corrente de água ou ar.  
Definição dada pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná (ITCG). Disponível em: 
http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/glossario/conteudo.php?conteudo=S#. Acesso em: 2 abr.2020.  
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perda de cálcio (principal elemento na formação dos ossos) e ganho de silício. Ou 

seja, há um intercâmbio de minerais, aliado a condições geoquímicas favoráveis e 

uma preservação natural, para que culmine nos achados fósseis. 

Geralmente, quando se mencionam achados fósseis, diz respeito às partes 

duras encontradas — dentes, ossos, escamas. Assim, é considerada raridade a 

ocorrência de achados de partes moles, como tecidos ou restos de atividade orgânica, 

segundo Benton e Harper (2009, p. 58)22 “Em casos raros, partes moles podem ser 

preservadas, e esses exemplos de preservação excepcionais são crucialmente 

importantes na reconstrução da vida passada“. 

Como um dos estudos acerca dos processos de fossilização tem-se a 

bioestratinomia. Outra fase, um pouco mais longa, é chamada de fossildiagênese, a 

qual se inicia com o fim do soterramento e se desdobra até a coleta dos restos ou 

vestígios encontrados. Os processos de bioestratinomia e fossildiagênese são 

estudados na subárea da Paleontologia denominada Tafonomia.  

Tafonomia é uma palavra oriunda do grego tafos, que etimologicamente 

significa soterramento, sepultamento e nomos, leis. A área da Tafonomia dedica-se 

ao estudo dos processos de preservação dos restos orgânicos e como eles afetam a 

informação do registro fóssil, conforme definição dada por LaPA23 da Universidade 

Federal de Roraima. 

Outras questões que também fascinam os paleontólogos são aspectos quanto 

à forma e à função de alguns fósseis encontrados. Os estudiosos não se atêm apenas 

à beleza existente na peça escavada e encontrada. A quantidade e a qualidade de 

informações possíveis de se obter em um fóssil ou vestígio encontrado podem auxiliar 

na montagem desse grande quebra-cabeça que é compreender o comportamento e o 

modo de vida dos seres vivos que habitaram a Terra no tempo profundo, bem como 

identificar aspectos que envolvem o meio ambiente e sua relação com os outros seres 

existentes, como a causa da morte do ser vivo localizado por meio de seus restos 

mortais. No entanto, identificar tais informações torna-se uma tarefa intrigante para os 

especialistas por conta da impossibilidade em determinar o porquê desses artefatos 

possuírem tal forma e função.  

 
22 No original: “In rare cases, soft parts may be preserved, and these examples of exceptional preservation are 
crucially important in reconstructing past life.” 
23 Disponível em: http://ufrr.br/lapa/index.php?option=com_content&view=article&id=%2080. Acesso em: 26 
mar.2020. 
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Benton e Harper (2009) apontam três razões quanto à importância da forma 

dos fósseis para os paleontólogos: 

 

1) Formato é somente evidência que nós temos de fósseis para 
identificar espécies de seu relacionamento mais amplo para 
reconstruir a árvore da vida [...]. 
2) Formato pode nos contar sobre comportamento e ecologia [...]. 
3) Variação no formato são lugar comum dentro de uma espécie, e 
o estudo das mudanças no formato através do tempo nos informa 
sobre evolução [...]. (BENTON; HARPER, 2009, p. 138, tradução 
nossa)24 

 

  

A partir do formato dos fósseis, os paleontologistas realizam a interpretação 

morfológica, ou seja, das partes externas do corpo do ser. Portanto, é trabalhoso 

indicar onde determinada espécie encontrada inicia e termina. É possível realizar 

comparações com espécies modernas quando existem proximidades relativas quanto 

ao formato. 

Como mencionado anteriormente, Georges Cuvier teve importante papel para 

o desenvolvimento dessa técnica a partir de sua proposta de anatomia comparada. A 

formulação dos métodos anátomo-comparativos, além de possibilitar as 

reconstruções paleontológicas, promoveu a inclusão dos estudos dos fósseis nos 

mundos biológico e histórico. Ele foi pioneiro em interpretar fósseis como registro de 

vida passada. Suas percepções envolviam o fato de que os animais mortos passavam 

por processos de transformações químicas, tornando-se um mineral. (BARROS, 

2003) 

O desenvolvimento da anatomia comparada consistia em compreender a 

organização dos seres vivos e extintos, analisando suas diferentes formas. As 

observações de Cuvier, nesse sentido, contribuíram significativamente para as 

reconstruções paleontológicas e para o desenvolvimento das técnicas de Taxonomia. 

Tal técnica tem a função de agrupar por similitudes, ou seja, classificar e dar nomes 

aos organismos de modo cientificamente correto. (RIOS-NETTO, 2010). O sistema de 

classificação natural por genealogias desenvolvido por Cuvier demonstrou a 

existência de um novo paradigma na ciência, contribuindo para o desenvolvimento da 

 
24 No original: “ 1) Form is the only evidence we have in fossil for identifying species and wider relationships to 
reconstruct the tree of life [...]. 2) Form can tell us about behavior and ecology [...]. 3) Variations in form are 
commonplace within a species, and the study of changes in form through time informs us about evolution [...]. “ 
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Paleontologia. Notadamente, há um trilhar científico kuhniano no campo da 

Paleontologia. 

Segundo Faria (2010, p. 1032), a análise por meio de Cuvier, a partir da 

anatomia comparada, foi “[...] a mais bem elaborada expressão do pensamento pré-

darwiniano no domínio das ciências da vida e da terra [...]“, opondo-se 

veementemente à teoria proposta pelo biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck (1744-

1829) — o lamarckismo.  

Lamarck foi um dos primeiros cientistas no século XIX a buscar explicar a 

diversidade dos seres vivos por mecanismos evolutivos. Ele definia que mudanças no 

ambiente traziam necessidades de alterações nos organismos vivos. Conforme 

explicam Iannuzzi e Soares (2010, p. 140), “[...] o organismo responde usando alguns 

órgãos mais que outros. [...] ‘o uso e desuso dos órgãos’ alteram a morfologia destes 

a qual é transmitida para as gerações subsequentes.” Atualmente, a teoria do 

lamarckismo não é aceita devido a comprovações da inexistência da hereditariedade 

sob as condições supostas por Lamarck, pois as alterações só podem ser herdadas 

pelos descendentes em nível genético. Contudo, tal discussão não cabe neste 

trabalho. O que importa compreender é como observações a partir de vestígios fósseis 

foram decisivas para o desenvolvimento de teorias que revolucionaram as ciências 

biológicas e da terra quanto à compreensão dos temas relacionados à evolução do 

planeta e dos seres que nele habitaram. 

Certamente, o darwinismo modificou a compreensão sobre as ciências 

naturais. Quando o jovem naturalista britânico Charles Darwin (1809-1882) retornou 

de uma viagem ao redor do mundo, observando as mais diversas e variadas formas 

de vida do planeta, a bordo do navio britânico H.M.S. Beagle, entre os anos de 1831 

e 1836, o resultado de suas análises se converteu em uma das grandiosas obras 

científicas já publicadas, a Origem das espécies, em 1859. Darwin observou que, 

entre os seres vivos, deveria existir uma luta pela sobrevivência, de modo que apenas 

os mais aptos obteriam vantagens ao longo do tempo e que as características 

desenvolvidas seriam transmitidas aos seus descendentes. Esse processo ele 

denominou de seleção natural, na qual o curso de várias gerações constituiria novas 

espécies. De forma sintética, sua obra de amplo alcance que discorre sobre a teoria 

da evolução está respaldada por destacáveis fontes de informação que puderam 

confirmar suas ideias, e o registro fóssil é uma delas. (IANNUZZI; SOARES, 2010) 
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 Com base nessa perspectiva, compreender a função de um fóssil, classificá-lo 

devidamente e torná-lo acessível ao público interessado evidencia mais claramente a 

importância desse elemento fundamental para conhecimento do passado e 

desvelamento de uma nova perspectiva, trazendo à tona o importante tema da 

preservação desse tipo de acervo. 

Serão explorados nos capítulos seguintes esses e outros aspectos sobre a 

promoção da preservação física e digital de acervos paleontológicos, e os fósseis são 

os protagonistas desta dissertação. Para tanto, é necessário situar o universo deste 

trabalho, trazendo informações quanto à localização geográfica e a eventos ocorridos 

que impulsionaram o desenvolvimento da pesquisa.  
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3. O SÍTIO PALENTOLÓGICO DO POÇO AZUL E OS ACHADOS FÓSSEIS 

 

A região da Chapada Diamantina é conhecida por seus habitantes como o 

‘oásis do sertão’. Esta expressão pode não apenas definir bem as muitas de suas 

atribuições geográficas, como também as qualidades naturais em que está inserida. 

Suas paisagens fascinantes são consideradas, em uma linguagem metafórica, algo 

de matar a sede, assim definida como uma das sensações de quem adentra nesse 

santuário ecológico. 

 Além dos atrativos naturais, como animais silvestres, plantas e flores, somados 

aos rios, diversas cachoeiras, morros e montanhas, a região constitui um dos maiores 

parques nacionais fora da Amazônia. A Chapada Diamantina dispõe de preciosidades 

culturais, como o complexo arqueológico localizado na Serra das Paridas, no 

município de Lençóis, onde há inúmeros registros curiosos de pinturas rupestres, 

como é o caso de uma mulher dando à luz de cócoras (daí a origem do nome do local), 

assim como pinturas de animais pré-históricos, assemelhando-se, no imaginário, a 

extraterrestres. Especialistas classificam-nas como importantes testemunhas do 

passado humano no planeta. Tal riqueza remonta a tempos pré-históricos.  

 As pinturas rupestres citadas sobre animais “assemelhando-se a 

extraterrestres” tornam-se ponto de partida do tema de investigação, pois evidenciam 

aspectos pré-históricos acerca de animais de porte gigantescos, como as preguiças 

terrícolas gigantes. Guias locais na Chapada Diamantina acreditam que as pinturas 

se referem a animais pertencentes à megafauna pré-histórica, que, de acordo com 

Fariña (2009), significa um conjunto de animais, particularmente mamíferos, de 

mesma região, cuja massa adulta é superior a uma tonelada. 

 Descoberta no ano de 1992, a localidade conhecida como Poço Azul tornou-se 

uma interessante atração turística da região da Chapada Diamantina. A caverna tem 

águas cristalinas e azuladas, e, em determinados períodos do ano, um feixe de luz 

revela a beleza interior do Poço. 

 Atualmente, o local é um dos grandes atrativos turísticos da região, onde é 

possível realizar visitação ao local, inclusive a flutuação em suas águas límpidas. 

 De acordo com a administração do Poço Azul, no seu perfil oficial na rede social 

Instagram — o @poco_azul_oficial —, o início de seu funcionamento ocorreu em 

outubro de 1994.  
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 Na Figura 5, a imagem do interior da caverna do Poço Azul. 

 

Figura 5 – Poço Azul: vista interior 

 
FONTE: https://blogdestinoes.com.br/poco-azul/ 
 
 
 
 

Apesar de ser um dos principais roteiros turísticos da Chapada Diamantina, o 

Poço Azul está localizado em uma comunidade simples, o município de Nova 

Redenção. Segundo dados disponíveis no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)25, o município tem uma área territorial de 565,356 km², 

com uma população estimada em cerca de 9 mil habitantes, de acordo com o último 

Censo Demográfico de 2019; pouco mais da metade da população (51,7%) sobrevive 

com uma renda nominal mensal de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 522,50, em 

valores atualizados para o ano de 2020. Assim, o município pode ser caracterizado 

como pobre, conforme demonstrado pelos dados mencionados e ilustrado na Figura 

6.  

 

 

 

 

 

 

 
25 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/nova-redencao/panoramaAcesso em 26 maio.2020. 
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Figura 6 – Dados sobre trabalho e rendimento em Nova Redenção/BA 

 

 

  
FONTE: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/nova-redencao/panorama  

 

Por não dispor de infraestrutura hoteleira e gastronômica como os demais 

municípios da região da Chapada Diamantina, a cidade torna-se um local de 

passagem para visitantes que estão entre as localidades de Andaraí e Lençóis. 

Contudo, para a Paleontologia, o município de Nova Redenção é palco de uma das 

maiores ocorrências de achados fósseis da América do Sul, o que se deve à dada 

formação de rochas sedimentares na região, rica em calcários e arenitos. 

É interessante mencionar que a Chapada Diamantina, local de destaque na 

exploração e extração de ouro e diamantes durante o século XIX, nas últimas décadas 

tornou-se cenário de novelas, documentários e descobertas científicas. No ano de 

2005, foi realizada uma expedição para exploração e pesquisa na caverna do Poço 

Azul, localizada na região, na qual continha uma seara de fósseis submersos. 

Porém, o processo de exploração à caverna foi iniciado em anos anteriores a 

2005, idealizado pelo mergulhador em cavernas e espeleólogo, Túlio Schargel. O 
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mergulhador iluminou um objeto estranho no sedimento submerso. Inicialmente, 

imaginou tratar-se de uma pedra, mas se tratava de um grande osso. Todavia, o 

tamanho chamava-lhe a atenção, pois a dimensão era considerada grande demais 

para pertencer a algum animal contemporâneo. 

Após esse evento, Túlio Schargel documentou em imagens esses achados e 

os levou a um especialista em animais extintos, o paleontólogo Cástor Cartelle, lotado 

no Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(PUC Minas). Sendo um dos maiores especialistas do mundo em preguiças gigantes, 

o professor Cástor Cartelle analisa as imagens feitas na caverna e, imediatamente, 

consegue identificar que os fósseis são referentes às extintas preguiças gigantes. 

Atualmente, os animais conhecidos como preguiças, pertencentes à classe dos 

mamíferos, possuem as patas hipertrofiadas. São caracterizados por seus 

movimentos lentos, têm garras alongadas e afiadas, utilizadas para auxiliar as 

escaladas nas árvores. São animais herbívoros, quanto à alimentação, arborícolas, 

isto é, costumam viver na copa das árvores. Suas características foram herdadas de 

seus ancestrais, no entanto o tamanho variou bastante. As preguiças gigantes 

possuíam costumes terrestres, eram chamadas de preguiças terrícolas. São 

consideradas um dos maiores mamíferos que já viveram nas Américas. 

A Figura 7 demonstra algumas espécies de preguiças gigantes que existiram e  

faz uma breve comparação com o tamanho de um ser humano comum. 
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Figura 7 – Comparação de tamanho de preguiças gigantes 

 
                 FONTE: https://scienceblogs.com.br/colecionadores/tag/preguica-gigante/ 
 

 

 

A partir desses achados fósseis, foi possível reconstituir sua forma, aparência, 

o histórico evolutivo da espécie e até o modo de vida. Isso é realizado graças aos 

avanços que a ciência, por meio da Paleontologia, proporcionou ao longo de anos em 

observações, estudos e desenvolvimento de técnicas para compreensão de tempos 

remotos e dos animais que então existiam, conforme visto em seções anteriores. 

Após analisar o material trazido pelo mergulhador, o professor Cartelle inicia a 

organização de uma expedição para exploração e estudo na caverna do Poço Azul. 

Para tanto, ele convoca uma equipe internacional, também devotada ao estudo das 

preguiças gigantes, para que acompanhassem a expedição e auxiliassem nos 

desdobramentos dos estudos. 

Os estudiosos que fizeram parte dessa expedição foram os paleontólogos 

Gerry de Iullis, da George Brown College de Toronto, no Canadá, especialista na 

evolução das preguiças terrícolas, e o francês François Pujos, do Instituto Francês de 

Estudos Andinos de Lima, no Peru.  
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Figura 8 – Mapa topográfico em cores da Caverna do Poço Azul 

 
Figura 8 
FONTE: Documentário O Brasil da Pré-história - Mistério do Poço Azul 

 

 

Figura 9 – Mapa topográfico vista superior da Caverna do Poço Azul 

 
FONTE: Documentário O Brasil da Pré-história - Mistério do Poço Azul 

 
 

Na expedição ao Poço Azul, sob a liderança do professor Cástor Cartelle, foram 

encontradas aproximadamente 40 espécies que viveram no período Quaternário, 

definido por Suguio (2010) como um tempo geológico caracterizado pelo surgimento 

do homem sobre a Terra e da megafauna pré-histórica no Brasil.  
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 Na referida exploração, há quatro pontos que merecem destaque: 

 

1. Uma das maiores quantidades de fósseis já encontradas em uma expedição 

paleontológica — foram mais de 13 mil ossos retirados da caverna Poço 

Azul. 

2. A reclassificação taxonômica de uma preguiça gigante identificada e 

classificada anteriormente pelo paleontólogo francês Paul Gervais, de 

gênero espécie Valgipes Bucklandi. 

3. Identificação de duas novas espécies de preguiça gigante, Australonyx 

Aquae e Ahytherium Aureum. 

4. Descoberta e remoção de uma ossada completa da maior espécie de 

preguiça gigante que já habitou as Américas — a Eremotherium Laurillardi. 

 

O acervo paleontológico da PUC Minas Gerais, sob a responsabilidade do 

professor Cartelle, guarda os fósseis dessa exploração, contendo também esta nova 

espécie de preguiça gigante reclassificada — a Valgipes Bucklandi —, conforme 

demonstra artigo publicado pelos paleontólogos envolvidos na expedição. No abstract 

da pesquisa de Cartelle, há indicação dessa reinterpretação: “As análises dos 

resíduos da recentemente descoberta preguiça terrícola de Minas Gerais, Bahia e 

Piauí (Brasil) resultam de grande reinterpretação de Scelidotheriinae e 

Megalonychidae do Brasil tropical”. (CARTELLE et al., 2009, p. 555, grifo nosso)26 

 A análise realizada pelo paleontólogo francês Paul Gervais, em 1874, mostrou-

se equivocada devido às condições em que estavam os ossos.  

Em artigo publicado por Cartelle e demais especialistas sobre preguiças 

terrícolas gigantes, eles destacam as considerações que alguns paleontólogos 

realizaram posteriormente sobre o que Gervais classificou na ocasião: 

 

Gervais (1874) baseado no calcâneo de uma Valgipes deformis, 
MNHN 7384, recuperada das cavernas em Curvelo (Minas Gerais) por 
um coletor de fóssil Dinamarquês P. Claussen Winge (1915) 
concordou com a natureza do calcâneo do scelidotheriine, mas 
Hoffstetter (1954:761) considerou isso ‘claramente diferente de todos 

 
26 No original: “The analysis of recently recovered ground sloth remains from Minas Gerais, Bahia, and Piauí 
(Brazil) results in a major [sic] reinterpretation of the Scelidotheriinae and Megalonychidae of tropical Brazil “ 
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os outros gravígrados conhecidos até agora’ [...] (HOFFSTETTER, 
1954, p. 761 apud CARTELLE et al, 2009, p. 555)27 
 
 

 De qualquer modo, os materiais encontrados foram determinantes para se 

verificar, por meio de comparações realizadas, que não se tratava da espécie outrora 

nomeada, conforme apontado em mesmo artigo. “[...] (3) as espécies V. deformis, 

encontrada por Gervais (1874), nem é um megalonychid nem mesmo um táxon válido 

porque o calcâneo (o holótipo) pertence a C. giganteus de Winge (= S. bucklandi de 

Lund)” (CARTELLE, p.556)28 

 Porém, a abundância de material encontrado no Poço Azul foi determinante 

para a revisão e reclassificação correta da espécie: “As espécies identificadas como 

V. bucklandi é sem dúvida um scelidotheriine, como mostrado pela morfologia do 

crânio e dentição, assim como dos numerosos restos pós-craniano, tal como as 

manus (carpo) e pes [...]”. (CARTELLE, p. 563)29 

 Conforme afirmam os pesquisadores da expedição no documentário30 intitulado 

Brasil pré-histórico: o mistério do Poço Azul, apresentado em mais de 60 países e 

difundido por canais fechados de televisão, a exemplo do National Geographic, BBC 

HD, Discovery Channel, produzido pelo biólogo e cinegrafista subaquático paulista 

Tulio Schargel, a exploração a essa caverna chama a atenção por uma situação 

extremamente rara na Paleontologia: trata-se de um dos poucos esqueletos 

completos dessa espécie já encontrados em toda a história. 

 É possível compreender a importância dessa descoberta quando o 

paleontólogo Cástor Cartelle, líder da expedição, relata que “[...] na paleontologia é 

muito raro ter um achado completo; aparecem restos aqui e acolá muitas vezes é 

necessário que o tempo passe para irmos acumulando restos que sejam capazes de 

traduzir com maior amplidão uma espécie”. 

 
27 No original: “Gervais (1874) based Valgipes deformis on a calcaneum, MNHN 7384, recovered from caves in 
Curvelo (Minas Gerais) by the Danish fossil collector P. Claussen. Winge (1915) agreed with the scelidotheriine 
nature of the calcaneum, but Hoffstetter (1954:761) considered it ‘clairement different de ceux de tous les autres 
gravigrades connus jusqu’àu présent’ […]“ 
28 No original: “(3) the species V. deformis, founded by Gervais (1874), is neither a megalonychid nor even a valid 
taxo because the calcaneum (the holotype) belongs to Winge’s C. giganteus (= S. bucklandi of Lund); 
29 No original: “The species identified as V. bucklandi is undoubtedly a scelidotheriine, as shown by the 
morphology of the skull and dentition, as well as of the numerous postcranial remains, such as the manus 
(carpus) and pes […]” 
30 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oIpdyLWZxMg Acesso em: 12 set.2019. 
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 O mergulhador e documentarista da expedição, Tulio Schargel, em junho de 

2016, participou de um evento considerado como um dos mais importantes eventos 

de conferências. Trata-se do projeto TEDx31, que ocorreu na cidade de São Paulo. 

Iniciado nos Estados Unidos, a iniciativa visa apoiar ideias por meio do 

compartilhamento de experiências e ideias, promovendo discussões e conexões com 

grupos locais. Nesse espaço, houve a oportunidade de Schargel expor para milhares 

de pessoas mais informações sobre a exploração do Poço Azul.  

 Até aqui, identificamos pontos de contextualização para a seção a seguir. A 

ideia é discutir o que as ciências naturais e a Ciência da Informação têm a oferecer 

na construção e preservação do patrimônio natural, destacando não apenas o papel 

científico de ambas, como também a edificação de seus pilares sociais.  

  

 
31 Este projeto tem como lema “ideias que merecem ser compartilhadas”. Disponível em: 
www.tedxdantealighierischool.com.br Acesso em 06 out.2019. 
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4. CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E AS CIÊNCIAS NATURAIS: ORIGENS E 

RELAÇÕES DISCIPLINARES 

 

Os relatos sobre o surgimento da Ciência da Informação têm diversas versões 

que indicam o seu desenvolvimento. No entanto, será considerada a de Harold Borko 

(1922-2012), pensador que contribuiu no advento e desenvolvimento desse campo 

em nível global, a partir de sua trajetória acadêmica, com ênfase na Epistemologia, 

inclinada à Psicologia, devido a sua formação, com atuação em temas relacionados à 

representação da informação e métodos de indexação (SILVA, 2016). 

Ao discorrer sobre a origem da Ciência da Informação, em seu argumento, 

Borko indica dois relatos sobre o surgimento de uma ciência que se insere em diversos 

contextos científicos e sociais. A fim de traçar inicialmente um panorama cronológico 

sobre seu surgimento, ascensão e consolidação, destaca-se, as relações entre 

passado, presente e futuro, segundo Hobsbawn: 

 

A maior parte da ação humana consciente, baseada em aprendizado, 
memória e experiência, constitui um vasto mecanismo para comparar 
constantemente passado, presente e futuro. As pessoas não podem 
evitar a tentativa de antever o futuro mediante alguma forma de leitura 
do passado. [...] (HOBSBAWN, 1998, p. 50 apud SILVA, 2016, p. 32)  

 

 

O surgimento da Ciência da Informação está relacionado ao fim da Segunda 

Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. Para fins de contextualização, a Guerra Fria 

é o momento posterior à Segunda Guerra, em que se estabelece um conflito entre os 

Estados Unidos e a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) em busca 

da supremacia mundial. Nesse cenário, há uma grande corrida, dentre outros 

aspectos, pelo desenvolvimento científico e tecnológico. Obviamente, essa 

perseguição tem como fulcro a produção e o uso da informação. (ARAÚJO, 2018) 

Assim, o primeiro relato que se tem em Harold Borko, na década de 1960, é de 

um próspero desenvolvimento da Ciência da Informação, considerando sua 

epistemologia, por meio da pesquisa de seus fundamentos. O autor destaca suas 

características, quando ela “[...] apresenta uma proposição que tenta traduzir seu 

entendimento sobre o que a área pode representar para a sociedade e para sua 

comunidade científica.” (SILVA, 2016, p. 36). Isto é, Borko aproxima a identificação da 
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Ciência da Informação aos estudos das Ciências Sociais (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 

2000 apud SILVA, 2016). A prova disso foi o evento ocorrido no ano de 1948, realizado 

pela Royal Society Information Conference, que reuniu cerca de 340 cientistas de 

variadas áreas do conhecimento para discutir propostas para resolução de problemas 

de organização e acesso à informação. (BARRETO, 2007). A forte influência de Borko, 

oriunda de sua formação acadêmica em Psicologia, deu início a uma série de estudos 

voltados a diversos assuntos, tais como: tecnologias, recuperação, gestão, estudos 

de usuários e métricas da informação (SILVA, 2016). Tal fato é demonstrado na sua 

trajetória acadêmico-profissional, quando relaciona “[...] a pesquisa e premissas 

epistemológicas a partir da Psicologia [...]” (SILVA, 2016, p. 35), além de suas 

contribuições posteriores em Ciência da Informação.  

O segundo relato que se tem sobre o surgimento da Ciência da Informação é a 

observação feita por Saracevic e Wersig ao analisarem que “[...] a Ciência da 

Informação necessita para amadurecer suas premissas epistemológicas e contemplar 

seu ideário teleológico de resolver problemas de informação” (SARACEVIC, 1996; 

WERSIG, 1993 apud SILVA, 2016). 

Em suma, Borko identifica que a Ciência da Informação contém componentes 

de ciência pura na pesquisa de seus fundamentos ao apropriar-se de outras áreas 

como Linguística, Psicologia, Filosofia, Sociologia, Computação, Administração, entre 

outras. (BORKO, 1968). No entanto, tem ainda característica interdisciplinar ao atrelar 

sua concepção finalística de problematizar, refletir, indicar e enriquecer o 

conhecimento humano, desenvolvendo produtos e serviços de informação, de acordo 

com Wersig (1993) e Saracevic (1992). 

Conforme observado por Silva (2016), a análise feita por Borko foi realizada em 

um período considerado como dos primórdios da Ciência da Informação, carecendo 

assim de amadurecimento epistemológico. Todavia, o autor destaca que os aspectos 

conceituais apresentados por ele evidenciam as perspectivas promissoras quanto aos 

fatores teóricos-conceituais, pragmáticos, humanos e científicos para atuação com a 

informação em ensino, pesquisa e inovação. 

Mas, vale mencionar que há argumentos, conforme as observações de 

Schrader sobre a rotulagem entre os teóricos anteriores que se dedicaram aos 

estudos em Ciência da Informação acerca de seus conceitos, tais como na 

observação a seguir: 
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A literatura de CI é caracterizada pelo caos conceitual. Este caos 
conceitual advém de uma variedade de problemas na literatura 
conceitual de CI: citação a-crítica de definições anteriores, fusão de 
teoria e prática, afirmações obsessivas de status científico, uma visão 
estreita da tecnologia, analogias inadequadas, definições circulares e 
multiplicidade de noções vagas, contraditórias e, às vezes, bizarras 
quanto à natureza do termo informação. (CAPURRO; HJORLAND, 
2007, p. 154 apud SCHRADER, 1983, p.99) 

 

Contudo, após o período de Borko, ocorreu um movimento de consolidação da 

área inclinado a estudar as relações entre informação e conhecimento. Nesse sentido, 

é válido considerar a noção de documento como enfoque deste trabalho, o qual é um 

instrumento de estudo na Ciência da Informação. 

Assim, notadamente o que fora desenvolvido até o momento nesse estudo é o 

colecionismo dos fósseis, desde a Antiguidade até o final do século XIX, quando o 

campo obteve um papel determinante para o amadurecimento das análises quanto à 

propriedade e à função dos fósseis para a compreensão das formas de vida que o 

planeta já hospedou. 

Dessa maneira, é necessário traçar um panorama sobre as contribuições 

oriundas de análises e interpretações acerca da concepção e da natureza do valor 

probatório que o fóssil oferece, com a possibilidade de recuperar informações para 

investigar as formas de vida e suas relações com o meio ambiente no passado 

longínquo.  

Inúmeras interpretações ocorreram até se alcançar uma real compreensão 

sobre os fósseis. Brandão e colaboradores (2014), em publicação da Associação 

Portuguesa dos Geólogos, narram as observações feitas ao longo dos muitos anos 

por estudiosos sobre os fósseis, que o fizeram como uma curiosidade natural em torno 

de um documento científico. 

Os estudos dos fósseis, como visto, têm contribuído não somente para o 

amadurecimento das Ciências Naturais, mas também para fortalecer a ciência de 

maneira geral. Nesse caso, refere-se aqui aos enlaces existentes com a Ciência da 

Informação no escopo das Ciências Sociais Aplicadas. Essa propositura coloca-se na 

intersecção entre esses campos do conhecimento com o intuito de destacar a relação 

entre as áreas, com destaque para a usual e correta aplicação do termo 

interdisciplinaridade. 
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4.1 UMA PROPOSTA DE INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Para melhor compreensão do quanto as Ciências Naturais — representadas 

pela Paleontologia — e a Ciência da Informação oferecem de contribuições científicas 

recíprocas, é necessário expor o que caracteriza a interdisciplinaridade de maneira 

geral e a existente em ambas as áreas.  

De acordo com Olga Maria Pombo (2008), da Universidade de Lisboa, em seu 

artigo Epistemologia da interdisciplinaridade, a discussão sobre o termo em foco não 

é uma tarefa simples. Para ela, a palavra tornou-se caricata, justamente porque 

poucos conhecem a sua correta aplicação. A autora destaca aspectos que podem 

auxiliar na compreensão sobre a confluência entre diferentes campos do 

conhecimento, o que pode ser aplicado nesta pesquisa. Suas observações ressaltam 

aspectos contextuais quanto ao uso do termo interdisciplinaridade. São evidenciados 

cinco pontos: o contexto epistemológico, relacionado “[...] às práticas de 

transferência de conhecimentos entre disciplinas e seus pares.” (POMBO, 2008, 

p. 10, grifo nosso); o contexto pedagógico, referente “[...] às práticas escolares, às 

transferências de conhecimento entre professores e alunos [...] das novas 

estruturas organizativas das quais, tanto a escola secundária como a 

Universidade, vão ter que se aproximar cada vez mais.” (POMBO, 2008, p. 10, grifo 

nosso); o contexto mediático, onde há uma utilização inadequada e equivocada, pois, 

no imaginário coletivo, o fato de  

 

[...] juntar várias pessoas de diferentes perspectivas e pô-las em 
conjunto a falar, à roda de uma mesa, lado a lado, frente a frente, em 
círculo ou semicírculo, em presença ou por videoconferência [...] esta 
mera inventividade de cenários é sempre a ideia embrionária – e 
muito ingênua – de que a simples presença física (virtual) de várias 
pessoas em torno de uma mesma questão, criaria 
automaticamente um real confronto de perspectivas, uma discussão 
mais rica porque dir-se-á, mais interdisciplinar. (POMBO, 2008, p. 
10-11, grifo nosso). 

 
 

Por último, o contexto empresarial e tecnológico, no qual o foco está 

direcionado a “[...] reunir equipas interdisciplinares para trabalhar na concepção, 

planificação e produção dos objetos a produzir.“ (POMBO, 2008, p. 11, grifo nosso)   
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 Dessa maneira, de acordo com as observações de Olga Pombo, há um uso 

vulgar do termo interdisciplinar nos referidos contextos.  

 Ainda sob o prisma de Pombo (2008), a interdisciplinaridade tem o termo raiz 

disciplina. A autora aponta a subjetividade que a palavra traz consigo, conferindo-lhe 

interpretações diversas para o significado abordado. Assim, ela indica que é possível 

compreender o termo disciplina nas definições: a) ramos do saber — Matemática, 

Física etc.; b) subdisciplinas — componentes curriculares: Ciências da Natureza, 

Química Inorgânica etc., e; c) conjuntos de normas — Disciplina Militar, Disciplina 

Escolar etc. Nesse aspecto, é necessário indicar exatamente do que de fato se trata 

a interdisciplinaridade.  

A partir dos tópicos levantados até aqui, a autora discorre sobre uma proposta 

convencional, visando a uma correta atribuição ao termo. Uma proposta de conceito. 

A propositura de um conceito adequado parte da premissa da existência de que o 

prefixo ‘inter’ traz em seu teor a ideia de convergência. De acordo com sua proposta, 

“A interdisciplinaridade, pelo seu lado, já exigiria uma convergência de pontos de 

vista.“ (POMBO, 2008, p. 15) Além da ideia de convergência, é acrescido pela autora 

o senso de complementaridade sobre os valores da convergência. 

 Observadas tais questões, esta dissertação visa justamente à compreensão 

baseada na convergência e na complementaridade no âmbito dos contextos 

epistemológicos, pedagógicos e mediáticos, nos quais há evidente transferência de 

conhecimentos entre disciplinas, a partir da interação e das relações entre professores 

e alunos, seja na escola secundária, seja na universidade, e nesta última tais 

expressões e ocorrências são evidenciadas pelo cumprimento do seu papel de acordo 

com o Decreto n.º 19.851, de 11 de abril de 193132: 

 

Art. 1º O ensino universitario tem como finalidade: elevar o nivel da 
cultura geral, estimular a investigação scientifica em quaisquer 
dominios dos conhecimentos humanos; habilitar ao exercicio de 
actividades que requerem preparo technico e scientifico superior; 
concorrer, emfim, pela educação do individuo e da collectividade, pela 
harmonia de objectivos entre professores e estudantes e pelo 
aproveitamento de todas as actividades universitarias, para a 
grandeza na Nação e para o aperfeiçoamento da 
Humanidade. (BRASIL, 1931, grifo nosso) 
 

 
32 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19851-11-abril-1931-
505837-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em 24 maio.2020. 
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Entre a Paleontologia e a Ciência da Informação, surgem contribuições nas 

quais ambas as áreas podem usufruir, dentre elas, da convergência quanto à 

socialização do conhecimento por meio da disseminação das informações, com 

conteúdos oriundos de seus respectivos campos de atuação, de forma a fomentar a 

ciência dentro e fora da universidade, atendendo a expectativas e trazendo benefícios 

à sociedade. 

Quanto à Paleontologia, por exemplo, é possível observar os métodos de 

organização e classificação dos objetos fósseis e sua utilização na educação de 

alunos em escola primária, secundária e na própria universidade, visando à educação 

na área e a uma demonstração sobre vestígios de vida de um tempo remoto. Com 

isso, nota-se uma necessidade de organização do conhecimento no que tange às 

informações paleontológicas sobre determinadas espécies de animais e posterior 

apresentação sistemática aos interessados. 

Nesse sentido, pretende-se com esta investigação exercitar o espírito científico, 

colaborando com o desenvolvimento em outras áreas do conhecimento que não a 

formação de origem, com a intenção de se afastar do que fora anunciado por Ortega 

y Gasset (1929), mencionado por Pombo e reproduzido a seguir: 

 

Dantes os homens podiam facilmente dividir-se em ignorantes e 
sábios, em mais ou menos sábios ou mais ou menos ignorantes. Mas 
o especialista não pode ser subsumido por nenhuma destas duas 
categorias. Não é um sábio porque ignora formalmente tudo quanto 
não entra na sua especialidade; mas também não é um ignorante 
porque é um homem de ciência e conhece muito bem a pequeníssima 
parcela do universo em que trabalha. Teremos de dizer que é um 
sábio-ignorante – coisa extremamente grave - pois significa que é um 
senhor que se comportará em todas as questões que ignora, não como 
um ignorante, mas com toda a petulância de quem, na sua 
especialidade, é um sábio (ORTEGA Y GASSET, 1929, p. 173-
174apud POMBO, 2008, p. 18-19). 

 

 

 Para encerrar, Pombo brinda-nos citando outro cientista de renome — 

Oppenheimer. No caso deste estudo, o referido autor é reproduzido aqui como 

lembrete para que se evite tal extremo: 

 

Hoje não só os nossos reis que não sabem matemática, mas também 
os nossos filósofos que não sabem matemática e para ir um pouco 
mais longe, são também os nossos matemáticos que não sabem 
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matemática. Cada um deles conhece apenas um ramo do assunto, e 
escutam-se uns aos outros com o respeito simplesmente fraternal e 
honesto. [...] O conhecimento científico hoje não se traduz num 
enriquecimento da cultura geral. Pelo contrário, é posse de 
comunidades altamente especializadas, que se interessam muito por 
ele, que gostariam de o partilhar, que fazem esforço por o comunicar, 
mas não faz parte do entendimento humano comum... O que temos 
em comum são os simples meios pelos quais aprendemos a viver, falar 
e trabalhar juntos. Além disso, desenvolveram-se as disciplinas 
especializadas como os dedos da mão: unidas na origem mas já sem 
contacto algum (OPPENHEIMER, 1955, p. 55 apud POMBO, 2008, p. 
20) 

 

Assim, com vistas a concluir a ideia desta seção, menciona-se novamente 

Pombo (2008), quando observa que “[...] uma aproximação interdisciplinar não é uma 

aproximação que deva ser pensada unicamente do lado do sujeito, daquele que faz a 

ciência. É algo que tem a ver com o próprio objecto de investigação e com a sua 

complexidade.”  (POMBO, 2008, p.23) 

Uma vez expressa a necessidade de relacionamento entre áreas distintas por 

meio de uma proposta conceitual de interdisciplinaridade, faz-se necessário abordar 

o que a Ciência da Informação tem a oferecer, conceituando-a e a contextualizando 

sob a ótica dos estudiosos da área. 

Assim, com vistas a findar este tópico sobre a interdisciplinaridade entre as 

áreas do conhecimento e seu papel, sabe-se que muitos teóricos da área de Ciência 

da Informação são oriundos de outras áreas do conhecimento e que isso foi um fator 

de contribuições e análises que ajudaram no desenvolvimento e amadurecimento 

desse campo do saber.  

 

4.2  BREVE HISTÓRICO SOBRE A HISTÓRIA DO CONHECIMENTO 

 

Os estudos em Ciência da Informação estão fundamentados no conhecimento 

desenvolvido em instituições científicas, refletindo-se na sociedade. Esse contexto 

ensejou a compreensão histórica dos desdobramentos das ciências. No livro Para 

entender a Ciência da Informação, organizado por Lídia Toutain, em 2007, Aldo 

Albuquerque Barreto perfaz um percurso histórico que originou a compreensão e os 

estudos sobre a informação. 

Ele inicia sua exposição tratando do privilégio existente entre os eruditos que 

viviam em mosteiros no período na Idade Média entre os anos 900 d.C. e 1300 d.C., 
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que desfrutavam do acesso à informação por meio das produções bibliográficas de 

monges copistas. Em conclusão, ele observa que a informação “[...] esteve cativa em 

universos simbólicos divinos por longos anos. Entre alforrias e prisões chegou até a 

época da Internet onde grande parte dos textos é liberado completo em sua linguagem 

natural.” (BARRETO, 2007, p.14) 

O autor discorre sobre as inovações tecnológicas que contribuem para a 

evolução das práticas e a formação dos profissionais da área. No entanto, ele traça 

uma idealização de construção de uma sociedade do conhecimento, e não somente 

da informação. Sobre esse ideal, Barreto exemplifica a diferença entre o 

conhecimento e a informação, indicando que a “[...] sociedade do conhecimento 

contribui para que o indivíduo se realize na sua realidade vivencial [...]”, enquanto a 

informação “[...], por outro lado, está limitada a um avanço de novas técnicas 

devotadas para guardar, recuperar e transferir a informação.“ (BARRETO, 2007, p. 

15) 

Com vistas ao compartilhamento do conhecimento, os cientistas se organizam 

em sociedades científicas; elas foram as primeiras a se debruçar sobre a inclusão das 

pessoas por meio do conhecimento. Um dos exemplos é a Accademia dei Lincei 

(1603)33, em Roma, na Itália, precursora desse movimento, que tinha como 

integrantes cientistas naturais como Federico Cesi (1586-1630). A Academia recebe 

o nome de Lincei em referência ao lince, felino de extrema agilidade, muita acuidade 

visual, possibilitando enxergar bem a grandes distâncias. (BARRETO, 2007) 

Posteriormente, ocorre a criação de outras academias em Florença (1651), Londres 

(1665) e Berlim (1700), com o objetivo de inserir qualquer pessoa interessada em 

saber sobre ciência. Todas elas são exemplos de “[...] distribuição do saber.” 

(BARRETO, 2007, p. 17) 

Por outro lado, o estímulo à participação de pessoas comuns na ciência 

destaca o importante papel da publicização da informação, pautando a transição de 

uma era em que apenas privilegiados tinham acesso ao conhecimento. 

Porém, o autor analisa que para uma efetiva ação de distribuição desse saber 

seria necessário organizar o conhecimento apreendido. Nesse contexto, surgem as 

enciclopédias como um conjunto bibliográfico disposto e organizado, reunindo todo o 

conhecimento alcançado entre as ciências. Foi publicada na França, no ano de 1750, 

 
33 Disponível em: https://www.lincei.it/it/storia Acesso em 03 jun.2020. 
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a Encyclopédie ou, como era conhecida, Dictionnaire raisonné dês sciences, dês arts 

et dês métiers, de Diderot e d’Alembert34. Barreto (2007, p. 18) menciona que os 

responsáveis pela escrita da enciclopédia “[...] viram-na como a destruição das 

superstições para o acesso ao conhecimento humano.“ Esse compêndio estava 

estruturado em três grandes ramos: memória, razão e imaginação.  

 No contexto do Iluminismo, é importante destacar o papel do filósofo Immanuel 

Kant (1724–1804). De acordo com Nicola (2005), Kant nasceu na cidade de 

Königsberg, na Prússia Oriental, atual território russo. De origem escocesa e pais 

burgueses, estudou no Collegium Fredencianum, no qual recebeu uma educação 

rigorosa e religiosa. No ano de 1741, ingressou na Universidade de Königsberg, onde 

se dedicou aos estudos de Filosofia, Matemática e a Física de Newton. Uma das obras 

mais conhecidas e lidas de Kant é a Crítica da razão pura, na qual ele discorre, dentre 

outras questões, sobre o papel da mente em analisar a si mesma (Nicola, 2005) e 

também acerca de “[...] como e quando se produz um conhecimento verdadeiro e 

quando, ao contrário, o erro.” (NICOLA, 2005, p. 333) 

Nesse aspecto, Katembera (2010) escreve sobre o que Kant definiu por 

Aufklärung – esclarecimento. A expressão se refere a um conceito que determinaria a 

cultura ocidental e mundial. Convém lembrar a análise de Michel Foucault (1926-1984) 

sobre o Aufklärung. 

Katembera (2010) analisa a colocação indicada por Foucault ao questionar a 

possibilidade de Aufklärung em uma sociedade da informação. Ao falar de 

“esclarecimento”, traz à discussão a libertação do homem de uma imaturidade que ele 

mesmo se impôs, na qual existe a sua “[...] incapacidade de empregar seu próprio 

entendimento sem orientação de outro. [...]”. (KANT, 2012, p. 145) 

 A relação existente entre o Aufklärung que Kant identifica e defende sinaliza 

para o indivíduo a necessidade de se desvencilhar da tutela de outros e a capacidade 

de discernir e julgar algo a partir das práticas exercidas na sociedade da informação. 

Tais práticas referem-se ao desenvolvimento de redes de colaboração, com o intuito 

de difundir o conhecimento. Contudo, a ausência de desenvolvimento pode ser 

observada pelo próprio Kant, ao analisar que  

 

 
34 Disponível em: https://archive.org/search.php?query=dictionnaire+raisonn%C3%A9+des+sciences&page=3 
Acesso em: 05 jun.2020. 
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Se tenho um livro que faz as vezes de meu entendimento, um pastor 
que tem consciência por mim, um médico que decide a respeito de 
minha dieta etc., então não preciso nem tentar. Não tenho 
necessidade de pensar, quando posso simplesmente pagar; outros 
se encarregarão em meu lugar do trabalho cansativo. [...] (KANT, 
2012, p. 145, grifo nosso) 

 
 
 Esse trabalho cansativo que Kant menciona é o processo cognitivo do qual a 

sociedade da informação necessita, a fim de transcender para uma sociedade do 

conhecimento, conforme destaca Barreto (2007), ao avaliar o objetivo do Iluminismo 

de gerar fluxos de informação: “[...] uma sociedade de transição com classes tendo 

mais oportunidades iguais através do conhecimento [...]” (BARRETO, 2007, p. 15) 

Após essa iniciativa, anos mais a frente, Barreto (2007) aponta a aparição de 

dois documentalistas que identificaram uma problemática sobre as modernas relações 

culturais entre informação e conhecimento. Esses documentalistas são os advogados 

belgas Paul Otlet (1868-1944) e Henri La Fontaine (1854-1943). 

No entanto, nesta dissertação ainda serão indicadas as contribuições que Paul 

Otlet tem a oferecer a este trabalho. Para este momento, sob esse aspecto, destaca-

se a mudança de concepção sobre a sistematização da informação, abarcando não 

somente as particularidades bibliográficas, mas também uma nova compreensão 

sobre o que é documentação.  

Paul Otlet vislumbrou a criação de uma nova disciplina científica — a 

Documentação —, a qual representaria uma novidade em relação a demais áreas do 

conhecimento, pois lidaria com o conhecimento registrado, objetivando promover um 

serviço transversal e cooperativo entre diversas instituições e propondo uma frente de 

trabalho com a finalidade de reunir uma grande rede de registros dos acervos 

custodiados nas instituições. (ARAÚJO, 2018) 

Tal fato descortina uma perspectiva de práticas distintas quanto ao registro da 

informação, pois reflete questões relacionadas ao desenvolvimento histórico da 

informação e do conhecimento, permitindo ainda “[...] verificar que o ideal do acesso 

ao conhecimento livre e para todos não surgiu com a Internet.” (BARRETO, 2007, p. 

19) 

É importante mencionar, em relação ao contexto histórico referente ao 

desenvolvimento do acesso à informação e à construção do conhecimento, o 

pioneirismo de Vannevar Bush (1890-1974). Em artigo de sua autoria denominado “As 
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we may think” (“Como nós pensamos”), Bush indica sobre os efeitos do volume de 

informação liberada após a Segunda Guerra Mundial. (BARRETO, 2007, p. 20) Assim, 

ele percebe essa situação e indica: 

 

[...] uma mudança de paradigma para a área de informação em ciência 
e tecnologia, que envolvia: seus profissionais, seus apetrechos de 
trabalho e falta de condições teóricas para embasar a representação 
da informação para processamento e armazenagem e recuperação. 

 

 
Sobre esse aspecto, nota-se que há aspectos sociais e políticos nos produtos 

que geram informação. O intuito sempre está atrelado à etapa posterior — a geração 

de conhecimento que é potencialmente capaz de interferir nas bases do 

desenvolvimento de qualquer sociedade, elevando suas condições sociais, políticas e 

econômicas. 

 

4.3  O CONCEITO DE DOCUMENTAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

Com o objetivo de seguir uma cronologia dos fatos que se destacam dentro da 

área da Ciência da Informação, nesta seção será realizada uma construção sobre o 

que caracteriza um documento para que tenha essa denominação. 

Por meio de seus estudos e considerando a documentação como uma nova 

disciplina, Paul Otlet inaugura uma nova discussão sobre o que considera documento. 

Para tal, é necessário compreender o contexto histórico dessa discussão.  

Otlet vive num período entre guerras no mundo, do qual advém grandes 

problemas políticos, sociais e econômicos, principalmente na Europa. Na sua 

emblemática obra Tratado de documentação (1934), edição de 2018, consta o artigo 

do professor americano W. Boyd Rayward, publicado originalmente pela Transnational 

Associations, da revista União Internacional de Associações, n.º 1-2, p. 4-15, em 2003. 

Com relação a essa obra, Otlet menciona como essas mudanças ocorridas pelas 

guerras deixaram-no social e intelectualmente deslocado, afinal ele se esforçara 

durante uma vida inteira para organizar e disseminar o conhecimento, visando à paz. 

 

A história de Otlet é, em última análise, uma história de ideias, de uma 
crença que se sustenta, apaixonada e resolutamente, na importância 
da vida intelectual, na possibilidade de sua transformação por meio de 
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novos tipos de instrumentos e máquinas para administrar e comunicar 
conhecimentos e na necessidade de concretizar finalmente uma 

sociedade mundial nova e pacífica. (RAYWARD, 2003, p. 5)35 
 
 

Os fatos atestam o que Rayward relata. Otlet, junto com Henri La Fontaine, 

criou organizações com esse intuito, como o Institute International de Bibliographie 

(IIB), no ano de 1895. O objetivo comum era construir um movimento cooperativo para 

dispor de um inventário da produção documental humana.  

De acordo com o que Araújo (2018) descreve, a ideia de Otlet era “[...] mais do 

que ‘ter’ o documento, interessava aos pesquisadores envolvidos na documentação 

promover uma listagem, um registro de ‘onde’ poderia estar cada um dos documentos 

produzidos pelos seres humanos.” (ARAÚJO, 2018, p. 11) 

Consta na biografia de Otlet a construção de um centro de pesquisa como fonte 

de conhecimento, estruturado em forma de rede, numa verdadeira antecipação do que 

é conhecido atualmente como a rede mundial de computadores — a Internet. 

Anteriormente à Primeira Grande Guerra, Otlet e La Fontaine, sob patrocínio 

real, por ocasião do evento da Feira Mundial de Bruxelas, reuniram coleções de 

exposições anteriores da Feira Mundial, formando o Musée International, que, 

posteriormente, foi anexado a uma edificação que Otlet chamaria de Palais Mondial. 

Na sequência, esse local seria denominado e conhecido como Mundaneum 

(RAYWARD, 2003). 

Segundo o próprio Otlet (1934, p. xv), Mundaneum é “[...] uma ideia de 

universalismo. É uma instituição em que são reunidos o museu para ver, o catálogo 

para consultar, a palestra, o rádio e os discos para ouvir, e a conferência para 

debater.” 

Sua audaciosa ideia de concentrar em um único local e espaço os diversos 

tipos de conhecimento de diferentes origens, sob todas as formas possíveis de 

registros, foi tida como o pilar para as inovações tecnológicas, como a Internet. Sua 

ideia materializa-se com a proposta de uma rede documentária universal. Seria um 

local, de acordo com suas palavras, como “[...] um centro nervoso para administrar a 

 
35 No original: “Otlet’s story is ultimately a story of ideas, of passionately held and unwavering belief in the 
importance of intellectual life, in the possibility of its transformation by means of new kinds of tools and machines 
for managing and communicating knowledge, and in the need to achieve at last a new, peaceful, world society.“ 
Disponível em: https://uia.org/sites/uia.org/files/journals/Transnational_Associations_Journal_2003-1-2_0.pdf 
Acesso em 21 jun.2020 



69 
 

aquisição e disseminação dos conhecimentos em escala global.“ (OTLET, 1934, p. 

xv). 

Sua visão traria grandes efeitos positivos quanto ao alcance em relação à 

disseminação de conhecimento em escala global, bem como, segundo ele próprio 

acreditava, ao impacto na “[...] própria vida, nas ocupações, no trabalho e nas relações 

pessoais, familiares e sociais [...]. (OTLET, 1934, p. xv). 

Sua observação é pautada na concepção da Documentação como disciplina 

científica, na qual ele conceitualiza o documento, de acordo com Araújo (2018, p. 11), 

como “[...] a totalidade dos artefatos humanos, registrados das mais diversas 

maneiras, nos mais diversos suportes [...]“. No entanto, ao longo dos anos, autores 

em diversos países, como Reino Unido, França, Espanha, Estados Unidos, 

interpretaram e ampliaram o conceito de “documento”, incorporando não apenas os 

artefatos humanos, mas os objetos naturais, e até mesmo os seres vivos, que, a 

depender de determinados contextos, poderiam assumir uma “função documental”. 

Tal conjuntura originou um movimento conhecido por neodocumentação, a partir da 

revisitação das ideias de Otlet. (ARAÚJO, 2018, p. 12)  

A ideia da neodocumentação, conforme expõe Araújo (2018), baseado em 

autores como Rayward e Frohmann, trata da informação como conteúdo derivado do 

documento, pois este envolve o contexto da informação, quem a produziu, em que 

suporte está registrado, comunicando suas dimensões e tamanho. Assim, a 

neodocumentação nessa perspectiva: 

  

[...] busca, assim, uma certa reconciliação entre estudo da informação 
e a vida social. [...] para quem o significado só existe e emerge a partir 
do uso e feito pelos sujeitos em suas ações concretas. [...] um 
reencontro com as dimensões contextuais às quais o documento 
encontra-se vinculado e seu uso. Um documento possui as marcas de 
sua origem, e é a noção da materialidade que permite identificar essa 
ligação. (ARAÚJO, 2018, p. 70)  

 

O senso de completude existente em Otlet contemplava suas observações 

sobre as variadas instituições que abrigavam registros, assim como os registros em 

si. Em sua obra, ele faz menção à importância dos arquivos, pontuando suas funções 

e uso: 

 

Os arquivos são cada vez mais pesquisados, incessantemente. E que 
a história deixa de ser uma especialidade [...] A história e a relação do 
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que todas as coisas foram no passado, as pessoas, os objetos, as 
obras, as ideias, as ciências, as artes, o trabalho, todo o homem e toda 
a civilização [...] (OTLET, 1934, p. 323, grifo nosso) 
 
 

 Assim, dá-se destaque à discussão abordada por Otlet que converge com esse 

trabalho quanto à importância existente também nos objetos como registros para 

compreensão do passado. Corroborando a observação, Otlet distingue que “[...] os 

objetos reunidos em sua integridade ou por amostras (parte de um material 

homogêneo) são documentos devido à intenção que determina sua reunião 

(coleção) e porque são úteis para estudo, ensino e pesquisa.“ (OTLET, 1934, p. 

554, grifo nosso) 

 Diante de sua observação, podem-se incluir os fósseis, esses objetos naturais 

e de extrema importância para compreensão da vida passada e investigação de 

aspectos derivados do estudo da vida. Essa inclusão favorece o aperfeiçoamento da 

ciência, ao cumprir o papel relacionado aos estudos, ensino e pesquisas. 

Enfim, o que todos esses artefatos têm em comum é o fato de os respectivos 

registros/objetos serem constituídos de riqueza informacional. 

Todavia, convém esclarecer o que é informação. Esse questionamento é objeto 

de discussões há tempos. Em seu livro Que é informação?, Robert Logan, físico e 

pesquisador da Universidade de Toronto, trata acerca da teoria da informação e indica 

que “[...] a motivação para a compreensão da mente humana é que o sentido original 

de informação significava ‘dar uma forma à mente’. É também o fato de que é pela 

agência da mente que a informação é formulada, comunicada e recebida” (LOGAN, 

2012, p. 11). Sob determinados aspectos, ‘dar forma à mente’ pode requerer um 

esforço cognitivo durante o processo de formação da ideia sobre algo. No entanto, é 

necessário especificar a intencionalidade do alcance ao mencionar o termo 

informação. Para isso, entende-se por necessário citar algumas teorias de estudiosos 

anteriores à atualidade.  

No estudo teórico sobre a informação elaborado por Claude Shannon (1916-

2001), em 1948, reconhecidamente o “Pai da teoria da informação”, ele definiu o 

processo da informação como “[...] mensagem enviada por um emissor para um 

receptor [...]” (LOGAN, 2012, p. 27), ensejando uma melhor codificação da 

informação. Com isso, Shannon conferiu à informação um valor numérico, 

considerando-a “[...] como a medida da redução da incerteza para um receptor [...]” 
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(LOGAN, p. 27) Ou seja, ele a enquadrou em um modelo matemático e a redefiniu 

dentro de um modelo de engenharia. (CAPURRO; HJORLAND, 2007) Assim, sua 

motivação foi a criação de uma espécie de mecanismo para aumentar o sinal, 

ajustando ruídos no âmbito das telecomunicações, lidando com os problemas 

inerentes à Engenharia. Contudo, é válido sinalizar que suas observações são 

concebidas em um contexto de pós-guerra, no qual a informação adquiriu um papel 

funcional, ausente das questões de significado.  

Sobre a formulação de sua teoria, Shannon, no resumo de seu artigo “The 

lattice theory of information” (1953), citado por Robert Logan, menciona que 

 

A palavra ‘informação’ recebeu muitos significados diferentes por 
vários autores no campo geral da teoria da informação. É provável que 
pelo menos alguns deles serão bastante uteis em determinadas 
aplicações para merecerem um estudo mais aprofundado e 
reconhecimento permanente. Dificilmente se pode esperar que um 
único conceito de informação vá explicar satisfatoriamente as 
inúmeras aplicações possíveis desse campo em geral. A presente 
nota descreve uma nova abordagem para a teoria da informação, que 
é voltada especificamente para a análise de certos problemas de 
comunicação em que existe uma série de fontes de informação 
simultaneamente em operação. (SHANNON, 1953 apud LOGAN, 
2012, p. 37, grifo nosso) 

 
 
Em seu texto, observa-se que Shannon assume que há uma limitação no 

conceito que ele empregara para abarcar as aplicações que uma teoria da informação 

poderia alcançar. Embasado nessa perspectiva, Bernd Frohman, em seu livro 

Deflating Information, analisa a teoria desenvolvida por Shannon da seguinte forma: 

 

A sua interpretação de informação é teórica e matematicamente 
rigorosa, mas não considera informações em termos de 
representação. Para alguns, sua análise da informação em termos de 
índices de sinal-ruído evita completamente a ideia de sentido. 
(FROHMAN, 2004, p. 103 apud LOGAN, 2012, p. 24) 

 

Com essas observações, há uma abertura à compreensão sobre a natureza da 

informação que propõe o presente estudo, qual seja, uma discussão sobre os objetos 

fósseis, que revelam seu potencial nas ciências naturais para o entendimento de um 

tempo longínquo. Ademais, o termo “informação” traz à Ciência da Informação uma 

proposta de discussão sobre seu potencial e conteúdo informativo como objeto 

natural, pois, conforme análise de Araújo (2018), os estudos em Ciência da 
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Informação foram influenciados ao longo das décadas por pesquisas que promoveram 

uma série de mudanças na compreensão dos fenômenos informacionais. 

Assim, é interesse deste estudo discutir em qual embasamento da Ciência da 

Informação se enquadram os fósseis; eles, como já mencionado anteriormente, sendo 

restos ou vestígios de atividades da fauna ou flora, obrigatoriamente, pelas leis 

naturais, estão carregados de informações. Isso implica que estão intrinsecamente 

compostos de significado do ambiente em que esses seres viveram.  

Essa prerrogativa remonta a uma análise feita por Bogdan (1994), citado por 

Capurro e Hjorland (2007): 

 

Meu ceticismo sobre uma análise definitiva da informação deve-se à 
infame versatilidade da informação. A noção de informação tem sido 
usada para caracterizar uma medida de organização física (ou sua 
diminuição, na entropia), um padrão de comunicação entre fonte e 
receptor, uma forma de controle e feedback, a probabilidade de uma 
mensagem ser transmitida por um canal de comunicação, o conteúdo 
de um estado cognitivo, o significado de uma forma lingüística ou a 
redução de uma incerteza. Estes conceitos de informação são 
definidos em várias teorias como a física, a termodinâmica, a teoria da 
comunicação, a cibernética, a teoria estatística da informação, a 
psicologia, a lógica indutiva e assim por diante. Parece não haver uma 
idéia única de informação para a qual estes vários conceitos convirjam 
e, portanto, nenhuma teoria proprietária da informação. (BOGDAN, 
1994, p. 53 apud CAPURRO; HJORLAND, 2007, p. 160) 

 
 
 Logo, observa-se que não há a quem atribuir a primazia de uma teoria da 

informação, por estar inserida em diversos contextos, conforme apontado 

anteriormente, tendo em vista que há uma nova forma de compreensão de acordo 

com os diversos estados de conhecimento. (ARAÚJO, 2018) 

Assim, pode-se perceber que as informações passíveis de serem obtidas a 

partir dos fósseis, por se tratar de restos ou vestígios de seres vivos, pertencem à 

categoria de informação biótica, intimamente ligada ao significado e à propagação de 

sua organização, de acordo com Logan (2012). Ainda assim, Logan vai mais longe 

sobre questões sobre o sentido da vida, resguardando sua posição quanto à não 

banalização da indagação filosófica a respeito disso. Porém, ele salienta o aspecto 

relativo ao sentido da vida como fator de propagação da organização: “[...] O propósito 

da vida é a criação ou a propagação de mais vida“. (LOGAN, 2012, p. 55) Isso se 

assemelha com o comportamento da informação em diversos meios de propagação, 

conforme assinalado por Shannon (1953), seja através de um papel, do computador, 



73 
 

do DVD ou de quaisquer outros dispositivos tecnológicos. Contudo, observa-se que a 

informação biótica tem valor e significado (Logan, 2012), porque, por meio dos fósseis 

é possível obter informações a respeito do tipo de alimentação mantida pelo animal; 

estimar uma datação sobre como determinado ser vivo viveu; realizar comparações 

morfológicas com outros animais, conforme propôs George Cuvier, já mencionado 

anteriormente. A título de exemplo, podemos observar o que Logan (2012) pontua: 

 

A informação na forma de palavras ou linguagem é simbólica. A 
palavra gato é um símbolo que representa uma classe de criaturas que 
vivem e respiram, feitas de carne e osso. Um gato real não é um 
símbolo de outra coisa, mas uma organização de substâncias 
químicas orgânicas que pode propagar a sua organização por meio de 
seu metabolismo e de sua capacidade de se replicar. [...] Portanto, não 
somos carne ou um determinado conjunto de moléculas, mas sim a 
organização das moléculas das quais somos compostos [...] Mas um 
texto pode ser reproduzido ou duplicado com exatidão. Um texto 
também pode ser transmitido e reformatado de um meio para outro – 
por exemplo, de um arquivo de computador para papel impresso, ou 
de uma performance ao vivo para um podcast. (LOGAN, 2012, p. 63) 

 
 
Diante de tais observações sobre a informação na Ciência da Informação, 

torna-se necessário compreender, sob a ótica dos demais autores, quais as suas 

contribuições para consolidação dos estudos na área. 

Em 1951, na França, Suzanne Briet (1894–1989) publica sua obra O que é 

documentação, marcando uma nova fase em relação à concepção de Paul Otlet no 

início do século.  

Suzanne Briet dedicou-se ao ensino. Após experiência com magistério, decide 

dedicar-se às bibliotecas. Habilita-se para a função de bibliotecária e se torna uma 

das três mulheres bibliotecárias a serem nomeadas para a Bibliothèque Nationale, na 

França. O ano é 1924. (FAYET-SCRIBE, 2012). Foram muitas suas contribuições no 

campo durante seu exercício na Bibliothèque Nationale. Uma delas foi o seu olhar 

voltado para a modernização, tendo participado de um plano abrangente em nível 

nacional e internacional denominado Documentação. Tal preocupação é oriunda de 

um cenário pós-guerra na França, que traçou um novo caminho histórico e teórico 

para a Ciência da Informação. Suas ideias sobre do que se trataria a Documentação 

não foram bem aceitas imediatamente. (FAYET-SCRIBE, 2012). Em viagem aos 

Estados Unidos, entre os anos de 1951 e 1952, Briet esteve diante de estudiosos 

norte-americanos, muitos dos quais não compreenderam bem suas colocações. Um 
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desses foi Jesse H. Shera, que mencionou ser sua teoria “[...] mais materialista que 

funcional [...]”. (BUCKLAND, 1995) Contudo, por meio de autores como Michael 

Buckland (1941– ), suas ideias foram reconhecidas e amplamente difundidas nas 

escolas de Biblioteconomia e Ciência da Informação (BUCKLAND, 1995). 

De acordo com Fayet-Scribe (2012), as observações de Briet trouxeram uma 

nova perspectiva para além das bibliotecas, observando a existência de diferentes 

naturezas de informação, as quais seriam enquadradas como cientificas, técnicas, 

administrativas, manifestando-se em territórios determinados, quais sejam: empresas, 

associações, poder público, entre outros. Nesses locais, o tratamento dado a tais tipos 

de informação deveria ser diferenciado, transcendendo as técnicas biblioteconômicas 

tradicionais, pois se tratava de aplicações a diferentes tipos de suportes (fotografias, 

jornais, revistas, filmes, estampas), o que aludia a novas funções e gestão das 

bibliotecas.  

As ideias de Suzanne Briet são um salto na temporalidade das tecnologias de 

informação. Ainda de acordo com Fayet-Scribe (2012), ela sintetizou a evolução dos 

fenômenos informacionais, destacando três importantes aspectos em meados do 

século XX: 

 

• Coleta e tratamento de todos os tipos de suportes que cada vez mais 
tendem a se miniaturizar: “Uma gorda pasta de arquivo desaparece, 
microfilmada, no bolso do casaco. Uma biblioteca inteira cabe numa 
bolsa. A pesquisa científica se estende às unidades documentárias de 
toda espécie: documentos iconográficos, metálicos, monumentais, 
megalíticos, fotográficos e transmitidos por rádio ou televisão” 
 
• Multiplicação dos locais destinados a serviços documentários. 
 
• Ampliação da leitura pública.  (FAYET-SCRIBE, 2012, p. 42)36 
 
 

Ora, os dias atuais são a clara concretização do que Briet identificou a sua 

época. Os diversos tipos de suportes proporcionam diferentes caminhos para a 

 
36 No original:  

• Collecte et traitement de tous les types de supports qui ont de plus en plus tendance à se miniaturiser : 
“Un épais dossier se glisse microfilmé dans une poche de veston[…], une bibliothèque entière est 
enfermée dans un sac à main. La quête scientifique s’étend aux unités documentaires de toute espèce, 
documents iconographiques, métalliques, monumentaux, mégalithes, photographiques, 
radiotélévisés.“ 

• Multiplication des lieux documentaires. 

• Élargissement de la lecture publique. 
Disponível em: https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2012-01-0040-007 Acesso em 02 jul.2020. 
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informação alcançar seu alvo — o usuário —, perpetuando-se em diversos 

dispositivos tecnológicos cada vez menores para armazenamento de documentos e 

informações digitais, e até mesmo em repositórios invisíveis, a exemplo dos serviços 

web, nos quais se utiliza de autenticação e identificação do usuário por meio de 

senhas, o que possibilita concentrar um grande volume de dados e informações. 

Inclusive, suas colocações irão impactar as perspectivas relacionadas à preservação 

das informações em ambientes não tradicionais, os digitais, por exemplo, cuja 

preservação é objeto de discussão deste estudo.  

Podem-se notar duas questões importantes nas colocações da autora. A 

primeira seria o vislumbre da mudança de perspectiva sobre a concepção de 

documento. Ela diz que o documento torna-se indispensável ao trabalho mental e 

transforma o comportamento do estudioso. Em seguida, a necessidade de “[...] 

aptidões a serem adquiridas, tanto técnicas quanto organizacionais [...]” (FAYET-

SCRIBE, 2012)37, ressaltando seu apelo e apreço ao que ela chama de “[...] 

‘coletivização’ dos conhecimentos que não deve poupar nem os pesquisadores, nem 

mesmo os simples usuários-cidadãos.” (FAYET-SCRIBE, 2012, p. 42)38. Ainda em 

Fayet-Scribe (2012), há menção às exemplificações que Briet traz à discussão em 

contraponto à visão de documento numa perspectiva tradicional, que se apoiava em 

um contexto exclusivo de texto e prova de um fato. Ela extrapola esse conceito de 

“verdade definitiva” (FAYET-SCRIBE, 2012, p. 59), quando abre a possibilidade de 

utilizar contextos diversificados que não se restringem apenas a bibliotecas, mas 

engloba museus e zoológicos, percebendo o objeto como “[...] uma forma de substituto 

do real em mediações múltiplas.” (FAYET-SCRIBE, 2012, p. 60)  

Assim, suas colocações elevam a outro patamar a discussão sobre o papel do 

estudioso, pesquisador em documentação, trazendo à luz o desempenhar profissional 

envolvido na acessibilidade da informação e observando a diversidade dos tipos 

documentais, ao atribuir a eles não somente um papel burocrático e restrito, mas 

amplo e cultural ao mesmo tempo. Rompe, inclusive, com barreiras sociais com 

criação de oportunidades culturais em uma época de ascensão do capitalismo global. 

No entanto, essa é uma outra discussão que foge da proposta deste trabalho. 

 
37No original: “[...] savoir-faire à acquérir, à la fois techniques et organisationnels [...] “ 
38No original: “[...] “collectivisation” des connais-sances » qui n’épargne ni les cher-cheurs, ni finalement les 
simples usa-gers-citoyens. “ 
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As colocações de Suzanne Briet trataram de difundir as atividades 

documentárias comparando-as a pontes e estradas, nas quais essas ações poderiam 

se tornar um dia serviços públicos, almejando uma nacionalização da informação 

cultural. (BRIET, 1951) 

Porém, é necessário informar o que Briet definia por documento. Ela menciona 

a definição a partir da Union Française dês Organismes de Documentation (UFOD) 

para se referir ao significado do termo documento, indicado como “[...] toda base de 

conhecimento fixada materialmente e suscetível de ser utilizada para consulta, 

estudo ou prova” (BRIET, 1951, p. 1, grifo nosso). Nesse sentido, é possível perceber 

as funções que um fóssil assume ao ser localizado, pois evidencia fatos importantes 

ocorridos no planeta sobre a vida animal e do próprio planeta, conforme demonstrado 

a seguir: 

 
 
Fósseis também armazenam informação da tensão finita e maturação 
térmica das rochas localizadas nas cintas das montanhas do planeta, 
permitindo a reconstrução dessas faixas de variações da história 
tectônica; informação da maturação termal é importante na 
identificação dos níveis de maturidade das rochas e as janelas de óleo 
e gás em exploração de hidrocarbonetos39. Em alguns casos conchas 
fósseis também contém isótopos e outras informações geoquímicas 
que podem identificar mudanças globais climáticas. (BENTON; 
HARPER, 2008, p. 23, tradução nossa)40 
 
 

Em sua obra, Briet discute sobre uma denominação mais adequada para o 

termo documento. Assim, propõe uma definição atualizada e ao mesmo tempo 

abstrata, conforme mencionado em seu livro, explicando que documento seria “[...] 

todo indício, concreto ou simbólico, conservado ou registrado, com a finalidade de 

representar, reconstituir ou provar um fenômeno físico ou intelectual”. (BRIET, 1951, 

p. 1, grifo nosso) É possível, portanto, trazer à discussão os aspectos físicos, 

 
39Eles são os compostos mais importantes estudados em Química Orgânica e utilizados no cotidiano. São 
geralmente obtidos a partir do petróleo e, por isso, estão presentes nos seus derivados, como a gasolina, o 
querosene, o óleo diesel, o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), o gás natural, a parafina, a vaselina, vários 
polímeros, como os plásticos e as borrachas, entre outros.  
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-sao-hidrocarbonetos.htm Acesso em: 03 
jul.2020. 
40 No original: “Fossils also store information on the finite strain and thermal maturation of rocks located in 
the planet’s mountain belts, allowing the tectonic history of these ranges to be reconstructed; thermal 
maturation information is important in identifying the levels of thermal maturity of rocks and the gas and oil 
windows in hydrocarbon exploration. In some cases, fossil shells also contain isotopes and other geochemical 
information that can identify changes in global climate. “ 
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químicos, que são processos naturais, impregnados e constituídos nos objetos 

fósseis, os quais possuem informações registradas passíveis de interpretação, que 

norteiam estratégias globais de matrizes econômicas, a exemplo da exploração de 

hidrocarbonetos (petróleo). 

Frente a essa ampliação sobre o entendimento de novas atividades 

relacionadas a centros de pesquisas, o trabalho de Briet ressalta aspectos importantes 

quanto ao trabalho técnico de um documentalista. Sua obra traz destaque a quatro 

requisitos que esse profissional deve preencher, o primeiro é a questão da sua 

especialidade no acervo, uma espécie de especialização cultural sobre a instituição 

em que atua; o outro requisito é conhecer as técnicas relacionadas à forma e ao 

tratamento dos documentos, observando as etapas de escolha, conservação, seleção, 

reprodução de documentos; o terceiro diz respeito à integridade física e intelectual do 

documento; o quarto e último é a capacidade de interpretar e selecionar os 

documentos sob sua custódia, visando à disseminação, e até mesmo à revisão de 

literatura sobre o assunto. Nota-se que os requisitos apontados por Briet remetem às 

atividades contemporâneas de um profissional de informação, que, para além de ser 

uma autoridade detentora de conhecimento sobre o que custodia, deve também 

avaliar o potencial que os registros documentais trazem em seu cerne, com vistas a, 

por meio da sua disseminação, renovar ou modificar uma determinada realidade. A 

título exemplificador, existem as ações realizadas no pós-guerra pela Unesco: 

 

Postos avançados da cooperação científica (Manilha, Delhi, Cairo, 
Montevidéu) são os pontos de partida de missionários de um novo tipo, 
encarregados de iniciar na cultura as massas mais ou menos incultas 
e multiplicar os contatos com os cientistas. Os assessores técnicos da 
Unesco, de fato, dispõem de uma hinterlândia, às vezes enorme, para 
ser prospectada e organizada. É através de ações e reações 
recíprocas que esses postos avançados se irradiam e se informam 
cientificamente. A luta contra o analfabetismo, a organização da leitura 
pública, da biblioteconomia e da documentação sob todas suas formas 
sulca a trilha desse barco explorador que leva o pavilhão das Nações 
Unidas. (BRIET, 1951, p. 39-40)  

 

Avançando no tempo sobre os reflexos das contribuições de Suzanne Briet, 

convém destacar as crescentes contribuições para a Ciência da Informação que 

trouxeram autores como Michael Buckland. Nascido na Inglaterra, o professor emérito 

da School of Information, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, Buckland foi 
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biógrafo de Suzanne Briet, fazendo-a conhecida pelo nome de “Madame 

Documentación”. (MOSTAFA, 2011) 

Sua atuação frente à Escola de Biblioteconomia e Estudos da Informação de 

Berkeley deu-lhe uma visão mais ampla sobre os serviços de informação, apoiado em 

serviços de colecionáveis. Suas observações levaram-no a compreender sobre o que 

se trata de informação, principalmente quando se refere a objetos e coleções de 

museus. (MOSTAFA, 2011) 

Buckland tinha interesse em compreender como os objetos poderiam ter 

valores informativos. Em entrevista concedida em 2011, ele narra suas primeiras 

impressões sobre o assunto: 

 

Em 1987, visitei um museu de zoologia, onde vi um gabinete com aves 
mortas. Por que a universidade gastou dinheiro valioso e o escasso 
espaço de que dispõe com uma coleção de aves mortas? A resposta, 
decidi, era que esses espécimes eram informativos. Estudantes e 
pesquisadores podiam estudá-los para conhecer as características 
das aves. Como bibliotecário, pude ver que a coleta de aves mortas 
realizava a mesma função que uma coleção de textos em uma 
prateleira da biblioteca. Eles não eram livros, mas eles eram 
comparáveis aos livros - e as bibliotecas sempre recolheram alguns 
materiais que não eram livros. Então, na verdade, o gabinete era uma 
biblioteca de aves. Naquele tempo, os conceitos e a terminologia da 
Ciência da Informação ainda não eram adequados para discutir aves 
mortas como informação. No entanto, essa limitação poderia ser 
resolvida usando a palavra "documento" como um termo técnico 
geral para todos os tipos de objetos informativos: livros, conjuntos 
de dados, manuscritos, gravações musicais, e, sim, uma coleção de 
aves mortas! [...] (BUCKLAND, 2011, p. 235, grifo nosso)41 

 

Suas colocações remetem ao que Paul Otlet designou como Documentação no 

início do século XX, ao caracterizá-la considerando sua utilização para estudos, 

ensino e pesquisa.  

Em 1991, Buckland escreve um trabalho intitulado “Infomation as thing” 

(“Informação como coisa”), propondo uma reflexão sobre suas observações. Ele 

classifica a informação a partir de três significados: informação como processo; 

informação como conhecimento; e informação como coisa. 

Araújo (2018) faz uma síntese sobre as colocações de Buckland sobre esses 

três significados: 

 

 
41 BUCKLAND, M. em entrevista a MOSTAFA, S. Revista de Ciência da Informação e Documentação, USP, 2011.  
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[...] informação-como-processo (quando alguém é informado, aquilo 
que essa pessoa conhece é alterado; nesse sentido, informação é o 
ato de informar, a comunicação do conhecimento ou da notícia de 
algum fato ou ocorrência); informação-como-conhecimento 
(informação neste caso significa aquilo que é percebido na 
“informação-como-processo”, o conhecimento comunicado relativo a 
algum fato particular, assunto ou evento); informação-como-coisa (o 
termo informação também é usado para designar objetos, como dados 
e documentos, que são identificados como informativos por ter a 
propriedade de proporcionar conhecimento de algo).(ARAÚJO, 2018, 
p. 72-73) 

 

Ao tratar a informação como coisa, Buckland propõe: 

 

[…] (1) Esclarecer seu significado em relação a outros usos do termo 
“informação”;  
(2) Afirmar a regra fundamental de “informação como coisa” em 
sistemas de informação; e  
(3) Especular sobre possível uso da noção de “informação como coisa” 
em trazer ordem teórica para o heterogêneo campo mal ordenado 
associado com “ciência da informação” [...] (BUCKLAND, 1991, p. 
352)42 
 
 

Explorando a abordagem de Buckland quanto ao conceito de informação como 

coisa, o seu interesse teórico e prático o conduziu a uma nova significação do termo 

“informação”.   

Sua origem anglo-saxã talvez tenha influenciado e despertado sua atenção 

quanto ao que ele designa de “campo mal ordenado associado com ciência da 

informação”. Em entrevista já mencionada (MOSTAFA, 2011), Buckland esclarece 

que o termo “ciência” em inglês, especialmente o inglês britânico, diferentemente de 

outras línguas europeias, refere-se a campos formais e quantitativos, como a 

Matemática, Química, Física e Biologia. Ele segue concluindo: 

 

Durante a segunda metade do século XX houve um forte desejo de 
transformar a documentação e a biblioteconomia em uma "ciência" 
respeitável – ou de insistir na necessidade de desenvolver um novo 
campo "científico" separado da documentação e da biblioteconomia. 
[...] Existem valiosas especialidades quantitativas dentro da Ciência da 
Informação, notadamente a Bibliometria e a Recuperação da 
Informação, mas elas são construídas sobre bases bastante não-

 
42 No original: “[…] (1) Clarify its meaning in relation to other uses of the term “information;” (2) Affirm the 
fundamental role of “information-as-thing” in information systems; and (3) Speculate on possible use of the 
notion of “information-as-thing” in bringing theoretical order to the heterogeneous, ill-ordered fields associated 
with “information science.” [...] “ 
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científicas: [...] Se você se interessa por "informação" em relação ao 
que as pessoas sabem ou aprendem, então ela não pode ser uma 
"ciência” no estrito sentido anglo-saxão, sem simplificações irrealistas.  
(MOSTAFA, 2011, p. 237-238) 
 
 

Essa nova conjuntura mundial destacou o papel da recuperação e o domínio 

da informação mediante o surgimento de novas tecnologias da informação e 

comunicação, resultando em fluxos informacionais. Nasce nesse cenário a 

necessidade de identificação dos documentos, fundamentando uma nova disciplina, 

conforme Otlet identificou e propôs, já mencionado neste trabalho. (ARAÚJO, 2018) 

Assim, as observações de Buckland resultaram em uma reintrodução do 

conceito de documento. (ARAÚJO, 2018) 

Ao tratar de informação como coisa, ele considera o seu valor informativo, 

observando as características físicas da informação por meio de objetos, aos quais 

também podem ser atribuídas evidências. A informação como evidência traz em seu 

bojo o exercício do exame, da análise de algo que possa ser informativo. Buckland 

refere-se à evidência como uma prática do exame para alteração do conhecimento, 

culminando nas seguintes conclusões: 

 

‘– Evidência –‘ é um termo apropriado porque denota alguma coisa 
relacionado ao entendimento, algo que, se encontrado e 
compreendido corretamente, mudaria o conhecimento de alguém, 
crença de alguém, sobre algum assunto [...] A essência da evidência 
é precisamente essa percepção de algo pode levar a mudanças em 
que as pessoas acreditam que elas sabem. (BUCKLAND, 1991, p. 
353)43 

 

Nesse sentido, as informações extraídas da Terra em forma de objetos fósseis 

traduzem evidências a partir das análises paleontológicas, direcionando o 

conhecimento a uma nova percepção da realidade e do passado remoto, sobre o qual 

há extrema dificuldade de precisão. Dessa maneira, os fósseis tornam-se 

testemunhas do tempo.  

Contrário ao que a Ciência da Informação tem se concentrado ao atribuir como 

fontes de informação o documento e os dados, de acordo com Buckland (1991, p. 

 
43 No original: ““Evidence” is an appropriate term because it denotes something related to understanding, 
something which, if found and correctly understood, could change one’s knowledge, one’s beliefs, concerning 
some matter […] The essence of evidence is precisely that perception of it can lead to changes in what people 
believe that they know. “ 
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354)44, “Outros objetos também são potencialmente informativos. [...]“, e continua, 

questionando: “[...] Quanto nós saberíamos sobre dinossauros se os fósseis não 

fossem encontrados?“ (BUCKLAND, 1991, p. 354)45. Corroborando sua posição e 

questionamento, Orna e Pettit (1980, p. 9)46 dizem: “Na primeira etapa, os objetos em 

si mesmos são os únicos repositórios de informação.“ 

A colocação de Orna e Pettit reflete o que ocorre com os paleontólogos quando 

encontram fósseis. Num primeiro momento, em poder do objeto fóssil, eles têm nesse 

achado um grande repositório de informação sobre o referido ser vivo como: as 

condições físicas; possíveis causas da morte; processo de evolução da espécie; 

indícios do período geológico ao qual o ser vivo pertence, dentre outros aspectos. Nas 

palavras de Benton e Harper (2009), é possível identificar aspectos sobre os fósseis 

como fontes de informação e evidências: 

 

Pistas sobre estilo de vida de um animal ou planta antiga podem vir 
envolvidos em rochas, restos fósseis associados, vestígios fósseis 
associados e características particulares do corpo fóssil de si mesmos. 
Esses podem ser agrupados como evidência circunstancial.[...] Todas 
essas pistas de rochas sedimentares guiam os paleontólogos na 
interpretação do ambiente de deposição, e por sua vez podem revelar 
pistas sobre climas e outras condições físicas. (BENTON e HARPER, 
2009, p. 155-156, tradução nossa)47 
 
 

Há alguns aspectos a serem levados em conta quando, no âmbito da Ciência 

da Informação, autores mencionam que “[...] ciência da informação é a ciência da 

propagação de mensagens humanas significativas.“ (HEILPRIN, 1974, p. 124 apud 

BUCKLAND, 1991, p. 354). Porém, o que se observa em alguns cientistas da 

informação é a preocupação com uma compreensão mais ampla do conceito de 

documento. Documentalistas costumavam limitar o uso do termo “documento” para 

indicar qualquer informação que estiver em meio físico como papel, papiro ou 

microfilme. (BUCKLAND, 1991). Todavia, autores como Paul Otlet e Suzanne Briet 

 
44No original: “Other objects are also potentially informative. “ 
45No original: “How much would we know about dinosaurs if no dinosaur fossils had been found? “ 
46No original: “In the first stage, the objects themselves are the only repository of information.“ 
47 No original: “Clues about the lifestyle of an ancient plant or animal may come from the enclosing rocks, 
associated fossil remains, associated trace fossils and particular features of the body fossils themselves. These 
can be grouped as circumstantial evidence. […] All these clues from sedimentary rocks guide the paleontologist 
in interpreting the environment of deposition, and in turn can reveal clues about climates and other physical 
conditions. “ 
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reavaliam esses posicionamentos ao atribuírem ao documento aspectos de prova, 

estudo e pesquisa, conforme mencionado por Briet (1951). 

Diante das discussões realizadas até o momento, surge o questionamento 

sobre a origem da compreensão sobre a função do registro. Para entender tal cenário, 

é necessário olhar o passado por meio de cientistas que pensaram e atuaram de forma 

seminal, a exemplo de Conrad Gesner. 

Conrad Gesner é o grande idealizador da semente que um dia germinaria e 

seria conhecida por Ciência da Informação. Nele, é possível identificar aspectos que 

interseccionam as práticas de reunião do conhecimento, além de ter contribuído para 

as Ciências Naturais. 

Em sua narrativa, Brandão et al. (2014) destacam a revolução que ocasionou 

a invenção da imprensa por Gutenberg (1398–1468). Na época, ganham destaque as 

universidades europeias quanto à desmitificação das supostas propriedades mágicas 

e medicinais dos fósseis. Nesse contexto, é reforçado o protagonismo de Conrad 

Gesner (1516–1565) em relação à divulgação e à descrição das propriedades dos 

fósseis e sua aplicação, conferindo-lhes a importância de um registro.  

 

4.4  A SEMENTE E O LEGADO EM CONRAD GESNER 

 

O século XVI foi o período histórico de grandes contribuições à humanidade 

nos campos da cultura e da ciência. Os frutos desses acontecimentos são colhidos na 

contemporaneidade devido à disposição de personalidades que concretizaram suas 

ideias, por meio de suas observações e crenças, a partir de seus ideais e notório 

saber. Esse é o caso da figura que será tratada nesta seção — Conrad Gesner. 

Conrad Gesner morreu há mais de 400 anos e o seu importante legado reflete-

se em muitas áreas do conhecimento devido a sua habilidade e genialidade. Sua 

aptidão na compreensão dos diversos campos da ciência caracteriza-o como 

polímata, ou seja, possuidor de amplos conhecimentos em variadas áreas de 

conhecimento, como a Botânica, a Zoologia, a Medicina, a Filologia, a Linguística, a 

Teologia, Paleontologia, dentre outras. 

Suas contribuições e obras foram extensas. Contudo, com a finalidade de 

representar a magnitude, o alcance e o acurado olhar de Conrad Gesner, este trabalho 
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terá como foco de forma exploratória a sua mais importante e expressiva obra: a 

Bibliotheca universalis48. 

Gesner nasceu em Zurique, na Suíça, no ano de 1516. Oriundo de uma família 

com recursos limitados, foi criado por seu tio Johannes Frick, pois seu pai não tinha 

condições de financiar seus estudos. Ainda muito jovem, com apenas 15 anos, perdeu 

o pai na Guerra Civil da Suíça, na Batalha de Kappel, em 1531.  

Iniciou sua carreira na ciência ainda muito jovem. Aos 19 anos, já lecionava 

grego e latim na universidade de Lausanne. Estudou Medicina na Universidade de 

Basel, aprimorando sua inclinação aos estudos em Ciências Biológicas. Passou a 

lecionar hebraico na mesma universidade, preparando-se para publicar seu primeiro 

trabalho. 

O período em que Gesner viveu foi de efervescência cultural na Europa. À 

época, muitos países europeus dedicavam-se à exploração de novas terras, 

lançando-se em expedições ultramarinas. As descobertas de novos continentes, 

povos e rotas marinhas trouxeram novos conhecimentos à nova realidade que o 

continente europeu experimentava. A Europa também vivenciava um período de 

revolução científica, artística e cultural com o movimento Renascentista, que 

deflagrava a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nesse período, ocorre 

uma dessacralização nas obras artísticas, sem o ideário religioso, iniciando 

movimentos culturais de novas ideias pelo entendimento a partir do conhecimento 

científico. 

 

O movimento humanista associado ao Renascimento foi, pelo menos 
nas intenções, um movimento menos de inovação do que de 
ressurgimento, o ressurgimento da tradição clássica. Mas esse 
movimento foi inovador, e consciente disso, no sentido de se opor a 
muito do saber convencional dos ‘escolásticos’, em outras palavras, 
dos filósofos e teólogos que dominavam as universidades da ‘Idade 
Média’. (BURKE, 2000, p.40, grifo nosso) 
 

 

 Nesse cenário de modificações culturais, Gesner desenvolveu com grande 

destaque importantes iniciativas que o tornaram conhecido como o “Pai da 

Bibliografia”, devido ao meticuloso e ambicioso projeto de reunião do conhecimento 

 
48 É possível consultar a obra original, em formato digital no endereço eletrônico: 
https://archive.org/details/bibliotheca00gess/page/6/mode/2up Acesso em 16 jul.2020. 
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por meio da sua organização em livros, com técnicas de ilustração atraentes, 

demonstrando preocupação com o leitor e com a circulação da informação. 

 Contudo, esse movimento não teria sido possível, se não houvesse a iniciativa 

e o desenvolvimento de um importante instrumento que impulsionaria a disseminação 

do conhecimento, refletida na contemporaneidade — a imprensa móvel de Gutenberg. 

 Uma das maiores mudanças no século XV e com enorme impacto sobre a 

difusão do conhecimento certamente foi a invenção da imprensa de tipos móveis 

inventada por Gutenberg. Os custos com a produção de um livro impresso com as 

prensas móveis de Gutenberg ficaram muito inferiores em relação ao de um texto 

copiado à mão. Com a invenção da imprensa, os livros passaram a ser 

disponibilizados em diversas línguas, e houve um aumento do número de pessoas 

que passaram a ler e escrever. 

 A primeira obra impressa após a invenção da imprensa de Gutenberg foi o 

Bibliotheca universalis. Um trabalho fruto de anos de viagens e longos estudos e 

observações pessoais, que desenvolveu aproximadamente 10 mil livros de cerca de 

3 mil autores, contendo a classificação de diversos animais, incluindo criaturas 

lendárias medievais, a exemplo de unicórnios, sereias e monstros marinhos, que 

povoavam o imaginário de diversos povos na Idade Média. Esse trabalho foi realizado 

no ano de 1545. Araújo (2017) destaca não ser exagero mencionar que o gesto 

bibliográfico de Gesner difundiu a ciência moderna por meio de seu projeto 

bibliográfico, materializado em duas obras: a Bibliotheca universalis e o Pandectae. 

Elas recriaram a lógica do conhecimento nas esferas da produção, circulação e 

consumo das informações, gerando grande impulso para o conhecimento. 

 Gesner também reuniu em um livro de história natural chamado Historiae 

animalium, a classificação universal dos animais, descrevendo-os individualmente em 

cada página com ilustrações. O advento do Renascimento avivou a prática de 

desenhos, pinturas e gravuras, despertando pela ilustração interesse sobre as mais 

diversas obras criadas e desenvolvidas no século XVI. 

 A reunião dos conhecimentos nas obras desenvolvidas por Gesner demonstra 

o grau de envolvimento e relacionamento existente entre os estudiosos da Europa e 

Gesner. Os compêndios são resultado de observações, anotações e contribuições de 

diversos estudiosos e eruditos desconhecidos, antigos ou contemporâneos a sua 

época. Gesner debruçou-se na estruturação e organização lógica dos conhecimentos 
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existentes, visando à acessibilidade desses estudos aos interessados. Suas 

observações, sua organicidade e sua produção do conhecimento são perceptíveis 

atualmente. Sua preocupação foi expressamente divulgada em suas obras, 

especialmente no título de partida de sua obra Bibliotheca universalis, ao mencionar: 

 

Biblioteca universal ou catálogo muito completo de todos os escritores 
em três idiomas, latim, grego e hebraico, existentes e não mais 
existentes, antigos e mais recentes até esta data, eruditos e não 
eruditos, publicados e conservados nas bibliotecas. Uma obra 
inovadora e não apenas necessária para o estabelecimento de 
bibliotecas públicas e privadas, mas também muito útil para uma 
formação melhor de todos os estudiosos de qualquer arte e ciência. 
Autor: Conrado Gesner, zuriquense, médico/doutor de medicina 
(GESNER, 1545, f. 1r apud ARAÚJO, 2017, p. 77) 

 
 

  
 Gesner tinha fortes preocupações quanto à preservação do conhecimento, 

demonstrando sofrimento com o destino de centros importantes de documentação e 

de coleções bibliográficas, a exemplo da Biblioteca de Ptolomeu Filadelfo, de 

Alexandria e de Pérgamo. Tinha sua atenção voltada também para as coleções que 

sofriam efeito de fatores biológicos, como ataques por traças e pela umidade. Araújo 

(2017, p.78) descreve que “[...] as motivações de Conrad Gesner para concepção e 

materialização de seu projeto bibliográfico está no propósito de salvaguardar a 

memória da humanidade por meio de dispositivos bibliográficos.” 

 O Pandectae é a segunda parte da obra Bibliotheca universalis e trata dos 

aspectos semânticos em pesquisa sobre os conhecimentos reunidos e extraídos dos 

livros referentes à primeira parte do compêndio; foi publicada no ano de 1548. Nessa 

obra, Gesner ressalta o caráter documentário descritivo, ao destacar seu 

posicionamento quanto ao fator documentário, atingindo, a partir do método 

bibliográfico, a dimensão histórica-interpretativa dos conteúdos da obra. 

O método adotado para armazenamento de informações, sob uma ótica 

documentalista, pode ser entendido como os princípios de indexação dos conteúdos 

existentes e estudados no Pandectae. Gesner hierarquiza os estudos com base na 

estrutura da Filosofia para organização do conhecimento, conforme esquema 

demonstrado a seguir: 
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Figura 10 – Organização do conhecimento por Conrad Gesner49 

 

 
FONTE: Baseado no artigo Os 500 anos do pai da Bibliografia: da celebração ao gesto bibliográfico de Conrad 
Gesner (2016-1516), por André Vieira de Freitas Araújo 

 

Sua formação alargada, dedicada aos estudos em diversas áreas do 

conhecimento, assentou a base do conhecimento e sua difusão em uma Europa em 

ascensão, de explorações marítimas, que, consequentemente, transformariam o 

mundo e a forma de viver. As observações de Gesner atravessaram séculos, 

influenciando estudos de intelectuais a serviço da organização e preservação do 

conhecimento, a exemplo do próprio Paul Otlet. 

Otlet compreendeu a necessidade de organizar o conhecimento iniciando a 

discussão sobre de novas técnicas e tratativas do suporte informacional de maneira 

mais ampla, resgatando o termo grego, original — bíblion —, para abranger as 

diversas espécies documentais. Ele argumenta da seguinte maneira: 

 

O bíblion será para nós a unidade intelectual e abstrata, mas que 
podemos encontrar, concreta e realmente, assumindo diferentes 
formas. O bíblion pode ser imaginado como se fosse o átomo (íon) em 
física, a célula em biologia, o espírito em psicologia, o agregado 
humano (o sócion) em sociologia. O átomo propiciou uma 
representação cada vez mais precisa, com base na qual se realizam 
todas as pesquisas e discussões.  (OTLET, 1934, p. 60) 

 
49 Disponível em https://www.scielo.br/pdf/pci/v22nspe/1413-9936-pci-22-spe-00065.pdf Acesso em 14 
jul.2020. 
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As colocações de Otlet encontram consonância com as concepções de Gesner. 

A interpretação histórica de Gesner na epistemologia da Ciência da Informação 

encontra na Bibliografia bases sólidas para uma compreensão crítica do campo 

informacional (ARAÚJO, 2017). Essa interpretação histórica em Gesner, segundo 

Araújo (2017), leva ao que ele chama de “atravessamento”, pois descentraliza as 

experiências exclusivas entre os séculos XIX e XXI.  

Assim, pode-se concordar com pesquisadores que estudam o legado de 

Conrad Gesner, quando afirmam que 

 

Investigar a faceta bibliográfica de Conrad Gesner (1516-1565) nos 
permite justamente este atravessamento, uma vez que o seu gesto 
bibliográfico representou mudanças nas formas de produção, seleção, 
organização e mediação documentária na Europa Moderna. Ainda, 
não é exagero afirmar que a difusão da Ciência Moderna deve muito 
ao gesto bibliográfico de Gesner [...] (ARAÚJO, 2017, p. 67) 

 

 

A rede de conhecimento que Gesner criou foi relevante para as diversas áreas 

do conhecimento às quais ele se dedicou. Dessa maneira, as atribuições hoje 

conferidas aos documentos e objetos envolvem o significativo papel das testemunhas 

do tempo, uma vez que a preservação desses itens implica a ideia de patrimônio — a 

ser abordado na seção a seguir — devido ao esforço realizado por Gesner de conferir 

importância científica e histórica à reunião do conhecimento. 
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5. SÍTIOS PALEONTOLÓGICOS: PATRIMÔNIO E MEMÓRIA 

 

Em uma perspectiva patriarcal, a palavra Patrimônio, derivada do latim 

Patrimonium, remete a bens de família, herança (FARIA, 1962). A acepção de herança 

remete a algo deixado no passado a ser transferido a futuras gerações (VIANA; 

CARVALHO, 2019). 

Barros (2010) faz um relato histórico sobre o emprego desse vocábulo pela 

civilização romana. A junção dos termos pater, que significa pai, e monium, que tem 

o significado de missão, função, ocupação, gerou a palavra patrimonium, a “[...] 

missão do pai em gerar e manter os bens de Roma”. 

A construção dessa narrativa por Barros (2010) remonta à compreensão de 

costumes e estruturas sociais de uma época histórica muito anterior a atual, porém 

denota uma visão adequada sobre a noção de valor e conceito do que seja patrimônio. 

Assim, com o objetivo de que gerações vindouras possam também contemplar e ter 

acesso a determinado patrimônio, observa-se a criação de dispositivos legais visando 

à proteção desses legados, conceituando os diversos tipos de patrimônios como: 

Patrimônio Cultural, Natural, Mundial, da Humanidade. 

De acordo com Gonçalves (2009), alguns estudos indicam que a adoção do 

termo patrimônio foi efetivada no final do século XVIII, quando da formação dos 

Estados nacionais. No entanto, omite-se seu caráter milenar, uma vez que esteve 

presente em sociedades clássicas, como a romana, já mencionada anteriormente. 

Como consequência dessas colocações, os autores argumentam que empregar o 

termo patrimônio a determinadas categorias “[...] é extremamente importante para a 

vida social e mental de qualquer coletividade humana.“ (GONÇALVES, 2009, p. 26). 

O ato de colecionar objetos remonta aos primórdios da humanidade, quando o 

homem se apropria de objetos e lhes atribui valor afetivo, cultural ou até mesmo 

material, significando uma representação memorial (VIANA; CARVALHO, 2019). 

Notadamente, o hábito de colecionar objetos eleva a humanidade ao posto de 

guardiões de patrimônios, aprimorando técnicas de armazenamento e preservação de 

objetos, para torná-los disponíveis às futuras gerações em diferentes culturas, 

comunicando e extraindo, por meio de objetos de coleção, diversos tipos de 

informações sobre a ocorrência de determinados fenômenos. 
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A formação dos Estados nacionais remete ao período da Revolução Francesa, 

propulsora de transformações sociais e políticas, que repercutem atualmente onde há 

o desvinculamento do conceito romano de ‘senhor do patrimônio’, consentindo a um 

novo agente, o Estado francês, a representação, por meio do povo, do caráter nacional 

de Patrimônio. (LIMA, 2012). 

Assim, a criação de dispositivos legais ao longo dos anos em vários países do 

mundo visa ao ato de preservação. A preservação sugere a “[...] proteção do bem de 

qualquer efeito danoso, natural ou intencional, com o intuito não só de mantê-lo no 

presente, como de permitir sua existência no futuro [...]“ (LIMA, 2012, p. 34). 

Gonçalves (2009) identifica a construção recente de uma nova qualificação 

para o patrimônio — o patrimônio imaterial ou intangível. Tal concepção se opõe ao 

que ele se refere como “patrimônio de cal e pedra”, abrangendo aspectos relacionados 

à vida social, cultural, distantes das definições tradicionais do termo. Este, por sua 

vez, também deve ser alvo de ações de preservação, caracterizadas por aspectos 

voltados aos ideais, representações e valores enquadrados também como patrimônio. 

O viés do patrimônio cultural que é caracterizado como imaterial, em sua 

classificação, envolve os saberes, os fazeres, as comemorações, tradições orais, 

como a música, a dança, a literatura, a língua, qualificados como circunstanciais e 

vivos, o que implica a necessidade de preservação por tradição, conforme observa 

Dodebei (2007). Assim posto, o patrimônio torna-se uma referência cultural. 

Ao se debruçar sobre a questão, alguns autores abordam o patrimônio cultural 

quanto a sua abrangência 

 

[...] objetivando a qualificação do debate no sentido de compreendê-lo 
como resultado de processos histórico-culturais e da seleção de bens 
culturais a partir das memórias coletivas, o estímulo à sua preservação 
viando garantir uma melhor qualidade de vida à população, bem como 
de oportunizar experiências interativas entre escolas, o poder público 
e a comunidade local.  (STEINBACH, 2013, p. 165) 
 

 
O século XX foi marcado por profundas mudanças no tema patrimonialismo 

com a criação de órgãos e regulamentações nacionais e internacionais sobre a 

preservação do patrimônio, o que pode ser verificado em instituições como a 

Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em 

1946; o Centro Internacional para o Estudo da Preservação e da Restauração da 
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Propriedade Cultural (Iccrom), em 1959; o Conselho Internacional de Monumentos e 

Sítios (Icomos), em 1965; o Comitê do Patrimônio Mundial (WHC), em 1972; o Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), em 1937, atualmente Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 

Considerando esse movimento preservacionista e regulador do patrimônio, 

segue-se a seguinte definição de patrimônio e sua importância como legado: 

 

[...] conjunto de todos os bens ou valores, naturais ou criados pelo 
homem, materiais ou imateriais, sem limite de tempo nem de 
espaço, que seriam simplesmente herdados de ascendentes e 
ancestrais de gerações anteriores ou reunidos e conservados para 
serem transmitidos aos descendentes de gerações futuras. O 
patrimônio é um bem público no qual a preservação deve ser 
assegurada pelas coletividades. (...) A adição de recursos naturais e 
culturais de caráter local contribui para a concepção e para a 
constituição de um patrimônio de feição universal (DESVALÉES, 
2000, p. 41, grifo nosso, tradução nossa). 

 

 

É importante mencionar que a natureza conta o passado da Terra e suas 

manifestações ao longo do tempo. Os processos de evolução nas paisagens são 

registrados em monumentos naturais, a exemplo das rochas, fontes de múltiplos 

significados, inclusive para a existência da vida no planeta. 

Logo, dentre os diversos tipos de patrimônios existentes no mundo, os bens 

naturais possuem também uma relevante importância social. Assim, inserido nessa 

categoria de patrimônio, destaca-se o Patrimônio Paleontológico, que, na visão de 

Carvalho, (2019) é 

 

[...] a possibilidade de se escapar do tempo presente e realizar viagens 
temporais por paisagens e mundos que não mais existem representa 
experiências únicas e que transformaram o conhecimento do passado 
da vida na Terra em um conhecimento de grande interesse público [...] 
(CARVALHO, 2019, p. 16) 

 
 

Quando identificados locais com reconhecido potencial de ocorrência de 

registros fósseis, estes, ao serem estudados, tornam-se monumentos naturais, 

denominados Sítios Paleontológicos. Consequentemente, são passíveis de passarem 

pelo processo de tombamento. 
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O tombamento é o processo de registro em livros próprios (Livros de Tombo) 

com a finalidade de preservar o patrimônio, conforme redação dada pelo Decreto-Lei 

25/193750, que diz: 

 

Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto 
dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja 
de interêsse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 
história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico.  
§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados 
parte integrante do patrimônio histórico o artístico nacional, depois de 
inscritos separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do 
Tombo, de que trata o art. 4º desta lei.  
§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são 
também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem 
como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela 
feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou 
agenciados pela indústria humana.  
Art. 4º O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá 
quatro Livros do Tombo, nos quais serão inscritas as obras a que se 
refere o art. 1º desta lei, a saber:  
1) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as 
coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, 
ameríndia e popular, e bem assim as mencionadas no § 2º do citado 
art. 1º.  
2) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de interêsse histórico e as 
obras de arte histórica;  
3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de arte erudita, 
nacional ou estrangeira;  
4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se incluírem 
na categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras.  
§ 1º Cada um dos Livros do Tombo poderá ter vários volumes. 
(BRASIL, 1937). 

 
 

Muitos dispositivos para regulação e proteção dos patrimônios naturais foram 

elaborados ao longo dos anos e são conhecidos como Cartas Patrimoniais, as quais 

são voltadas para questões de cunho econômico, sustentável e bem-estar social de 

forma global. Fazem menção às Cartas Patrimoniais: a) Conferência de Estocolmo 

(1972)51 — que aspira uma promoção de inspiração à preservação e melhora do meio 

 
50 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-25-30-novembro-1937-
351814-publicacaooriginal-1-pe.html Acesso em 26 ago.2020. 
51 Documento Final da Conferência de Estocolmo (1972) – Disponível em: http://www.un-
documents.net/aconf48-14r1.pdf Acesso em 25 ago.2020. 
Acessível também através do site da ONU – Organização das Nações Unidas – Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/ Acesso em 25 ago.2020. 
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ambiente humano; b) Conferência de Paris (1972)52 — nela se constatou que a 

ameaça ao patrimônio cultural e natural levou a considerar que o desaparecimento de 

tais bens implicaria o empobrecimento de todos os povos do mundo; c) Carta do 

Rio/Agenda 21 (1992)53 — idealizada visando à parceria global de cooperação entre 

Estados, setores da sociedade para promoção da justiça social, sustentabilidade e 

proteção ambiental com vistas à eficiência econômica. (VIANA; CARVALHO, 2019). 

Nesse sentido, a Constituição brasileira (BRASIL, 1988) caracteriza os sítios 

de valor paleontológico e os constituem enquanto patrimônios culturais.  

 
“Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 
se incluem: 
I – as formas de expressão; 
II – os modos de criar, fazer e viver; 
III – as criações cientificas, artísticas e tecnológicas; 
IV – as obras, os objetos, os documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e cientifico. 
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá 
e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras 
formas de acautelamento e preservação. 
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua 
consulta a quantos dela necessitem. 
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o 
conhecimento de bens e valores culturais. 
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na 
forma da lei. 
[...]“ (BRASIL, 1988, grifo nosso) 
 

  
 
 Conforme o exposto, o teor da Constituição brasileira insere os sítios 

paleontológicos no âmbito do Patrimônio Cultural brasileiro, do qual os fósseis são o 

objeto de preservação. E, para tanto, compreender os sítios paleontológicos e, 

consequentemente, os fósseis como objetos de pesquisa, envolve enquadrá-los como 

coleções científicas, pois geram conhecimento, estando salvaguardados em 

 
52 Documento da Conferência de Paris (1972) – Disponível em: https://whc.unesco.org/archive/convention-
pt.pdf Acesso em 25 ago.2020. 
53 Documento da Agenda 21 (1992) – Disponível em: https://www.mma.gov.br/responsabilidade-
socioambiental/agenda-21/agenda-21-global.html Acesso em 26 ago.2020. 
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instituições de pesquisa, ensino superior, museus (VIANA; CARVALHO, 2019) e/ou 

outras casas de patrimônio.  

 Amparada em outra lei brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, inclui esse tema em sua 

redação, especificamente no art. 43, IV e VII: 

 

IV – Promover a divulgação de conhecimentos culturais, 
científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade 
e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras 
formas de comunicação; 
[...] 
VII – Promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da 
criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 
instituição; [...] (BRASIL, 1996, grifo nosso) 

 
 
   

Patrimônios, como bens culturais e naturais, são conjuntos de bens materiais 

ou imateriais, protagonistas da memória coletiva nacional. Assim, a partir da premissa 

de que “[...]o valor patrimonial, assim como o documental é arbitrário e emana do 

poder institucional que o cria.” (DODEBEI, 2007, p. 05), constata-se que na legislação 

brasileira há enfoque quanto a sua definição e às políticas de promoção à preservação 

do patrimônio brasileiro.  

Pomian (1984, p. 55) também fez menção ao hábito de salvaguardar itens 

pertencentes às coleções, indicando que “Não é difícil de encontrar. Conjuntos de 

objetos naturais ou artificiais, mantidos temporária ou definitivamente fora do circuito 

das atividades económicas, submetidos a uma proteção especial e expostos ao olhar 

[...]”. Suas observações reafirmam ações projetadas por dispositivos legais nacionais 

e internacionais. Ao tratar de coleções, é possível compreender que determinados 

objetos possuem valor superior à mensuração econômica, pois trazem significado e 

proporcionam conhecimento. 

No Brasil, a criação de órgãos como o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico 

Nacional (Iphan) ressaltou a valorização desse tipo de patrimônio. Uma das medidas 

que levaram a essa política de promoção do conhecimento patrimonial foi a 

elaboração da Política Nacional de Patrimônio Cultural Material por meio da Portaria 

n.º 375, de 19 de setembro de 2018, no capítulo V, especificamente nos arts. 81 e 82, 

com destaque ao art. 82, ao se referir ao Patrimônio Paleontológico: 
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Art. 81 – Ao Iphan, quando provocado por órgão competente, caberá 
manifestação sobre relevância cultural, portanto apropriação humana, 
de depósitos fossilíferos, sítios ou fósseis paleontológicos existentes 
no território nacional. 
Art. 82 – Apenas quando constata a existência de valores 
referentes à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, caberá ao Iphan, utilizando os 
instrumentos de Reconhecimento e Proteção disponíveis, preservar 
bens paleontológicos. (IPHAN, 2018, grifo nosso) 

 
  

 
 Tais ações demonstram respeito e empenho das autarquias nacionais e 

internacionais no que diz respeito ao Patrimônio Mundial, de acordo com Viana e 

Carvalho (2019). Nesse sentido, de acordo com os autores, o Patrimônio 

Paleontológico é reconhecido como um elemento a ser preservado para as próximas 

gerações, envolvendo as seguintes ações: 

 

• Programas educacionais em todos os níveis escolares, 
esclarecendo a situação e a necessidade de preservação; 

• Criação de Museus e/ou Parques temáticos de Paleontologia 
que incrementem a atividade turística (empregos e 
circulação monetária) em escala regional, envolvendo rede de 
hotéis, bares e restaurantes, lojas de artesanato e outros 
comércios; 

• Programa em rede (regional, nacional ou internacional) que 
incentivem a pesquisa; 

• Programas de Formação de Recursos Humanos: guias, 
professores e outros cursos profissionalizantes; 

• Programas ecológicos integrados à gestão regional para a 
preservação das paisagens e recuperação dos 
ecossistemas. (VIANA; CARVALHO, 2019, p. 16, grifo 
nosso) 

 

 

Conhecer o passado somente é possível com a perpetuação da informação, 

por intermédio do patrimônio, ao longo do tempo, observando e cultivando a memória 

coletiva, a partir de instrumentos disponíveis como a oralidade, pinturas rupestres, 

registros em diversos tipos de suportes físicos ou digitais, a fim de desenvolver, entre 

o presente e o futuro, o conhecimento humano. O historiador francês Le Goff (1990) 

exemplificou em sua obra História e memória a importante missão de compreender o 

presente e o passado, ao dizer que “[...] a história não teria sido possível se este último 

(passado) não tivesse deixado traços, monumentos, suportes da memória coletiva.” 

(LE GOFF, 1990, p. 476, inserção nossa). 
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Destaca-se que a memória é uma capacidade exclusiva dos seres vivos, que 

envolve seja criações ou idealizações realizadas para esse fim, seja a reconstrução 

de uma situação, ser ou objeto em forma de resíduo, fragmento, partícula, na sua 

forma original completa (POMIAN, 2000). A memória é sobretudo 

 

[...] a capacidade [...] de ressuscitar as impressões ou os sentimentos 
já vividos ou de os descrever oralmente é além disso a capacidade 
para descrever os seres, os objetos ou os acontecimentos vistos ou 
observados no passado. (POMIAN, 2000, p. 509, grifo nosso). 

 
  

Nesse sentido, o exercício da Paleontologia consiste, dentre outras práticas, na 

técnica de descrição de seres viventes em outras eras. Estes exercem um papel de 

guardiões da memória de um tempo remoto, oferecem elementos de identificação, 

remoção e tratamento de objetos fósseis, a fim de recontarem uma história na qual 

raros personagens daquele contexto poderiam o realizar. 

 Quando Le Goff discute em sua obra a relação existente entre a perpetuação 

da memória pela seleção de itens que devem ser transmitidos (preservados), 

inserindo-os em conjuntos, identifica-os como documentos ou monumentos: 

 

[...] Já não se trata de fazer uma seleção de monumentos, mas sim de 
considerar os documentos como monumentos (...) e, para além disso, 
inseri-los nos conjuntos formados por outros monumentos: os 
vestígios da cultura material, os objetos de coleção (cf. pesos e 
medidas, moeda), os tipos de habitação, a paisagem, os fósseis (cf. 
fóssil) e, em particular, os restos ósseos dos animais e dos homens 
(cf. animal, homo) (...) e de mostrar em que medida o documento é 
instrumento de um poder (cf. poder/autoridade). (LE GOFF, 1990, p. 
476, grifo meu)  

 

 Aqui nota-se que o autor enquadra como documento/monumento os fósseis e 

relaciona a existência da relação de poder quanto à seleção de conjuntos 

pertencentes à memória, alcançados por meio da preservação. 

 De acordo com o próprio Le Goff (1990, p.462), monumento “[...] é tudo aquilo 

que pode evocar o passado, perpetuar a recordação [...] “. A palavra memória, 

derivada do latim meminí, segundo o Dicionário latino-português (1962, p. 602), quer 

dizer “ter presente no espírito, lembrar-se“. Logo, a relação existente entre o 

documento, ao ser considerado um monumento, remete a sua função de instrumento 

de perpetuação da memória. 
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Sendo o fóssil um objeto a ser preservado e investigado, tanto sobre as origens 

e hábitos dos animais quanto do planeta Terra, há uma relação estreita de poder ao 

se alcançar o conhecimento por intermédio de tais objetos. Assim, é justo afirmar que 

“Um fóssil é como se fosse uma das raríssimas páginas sobreviventes de uma grande 

biblioteca que há muito se incendiou.” (MANZIG, 2015, p. 18). 

Portanto, tais objetos descobertos nas entranhas da Terra, após serem 

reunidos em coleções, contam a história de seres que viveram em um passado muito 

distante. Assim, atribui-se ao planeta um sentido metafórico de memória por conservar 

os vestígios do passado (POMIAN, 2000). 

Desde épocas muito remotas, os fósseis chamaram a atenção dos homens. 

Mas, durante muitíssimo tempo, eram considerados sobretudo como objetos de 

curiosidade, brincadeira da natureza, conforme já mencionado neste trabalho. Eram 

inseridos em coleções e admirados, o que constituía também uma maneira de colocá-

los entre o aquém e o além. Havia assim a necessidade de uma mudança de atitude 

perante eles por parte de pesquisadores e curiosos, para se começar a considerá-los 

como monumentos pelos quais pudesse ser revelado o passado da Terra. 

Também neste caso, comparando os fósseis entre si, juntamente com os 

vestígios deixados pelos animais e as plantas, foi possível estabelecer pouco a pouco 

a sua sucessão e medir os intervalos de tempo existentes entre eles. Desse modo, a 

memória coletiva dos homens estendeu-se a um passado anterior ao aparecimento 

da espécie humana e, ao mesmo tempo, os fósseis mudaram de categoria, tornando-

se objetos de curiosidade em suportes da memória, monumentos, vestígios do 

passado da Terra, relíquias de seres irremediavelmente desaparecidos. (POMIAN, 

2000, p. 510). Todavia, de acordo com Meyriat (1981, p. 51), também passaram a ser 

caracterizados como documento, pois “[...] o documento pode ser definido como um 

objeto que suporta a informação, que serve para comunicar [...]“. Ainda assim, Meyriat 

observa que o objeto pode ser carregado da função documental dada sua natureza 

material, comunicando conteúdo sob a forma de informação. Meyriat, ampliando o 

conceito de documento ao não limitar o termo documento a apenas escritos, diz que  

 

[...] Apesar desta diversidade, os escritos estão longe de serem os 
únicos objetos cuja função é transmitir uma informação. É o caso, por 
exemplo, daqueles que são reunidos em um museu. Os esqueletos do 
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Museu de História Natural conservam e dão informações sobre a 
fauna do Quaternário; [...] (MEYRIAT, 1981, p. 52)54 

 

 

Logo, os conteúdos históricos que formam o conhecimento humano são 

gerados a partir de documentos/monumentos, os quais trazem consigo a 

materialização de uma recordação coletiva, transcendendo relações espaciais e 

temporais. 

Na seção seguinte, será analisada a perspectiva da salvaguarda e da 

representatividade, segundo a qual o objeto fóssil pode existir inserido na relação 

entre o arquivo, a biblioteca e o museu. 

 

5.1 “CASAS DE PATRIMÔNIO”: ARQUIVOS, MUSEUS, BIBLIOTECAS 

SALVAGUARDAM O OBJETO FÓSSIL 

 

Ao enquadrar fósseis como documentos, talvez se tenha a ideia de um item 

restrito ao campo museológico, conferindo ao museu a exclusividade de acurar e 

salvaguardar, de forma devida, a representação e difusão dos fósseis. No entanto, 

deve-se considerar algumas discussões que já existem sobre o assunto. 

 Dodebei (2011) menciona que existia uma situação não muito clara entre os 

bens que remetiam aos arquivos, bibliotecas e museus, isto é, aos bens documentais, 

informacionais e culturais, respectivamente. Contudo, ao longo do tempo, surgiram os 

centros culturais ou centros de memória, as instituições classificadas como “casas de 

patrimônio”, realizando a intersecção entre museus, bibliotecas e arquivos.  

 Segundo Almeida (2016), os arquivos, bibliotecas e museus são considerados 

instituições que nunca chegaram a ter seus limites definidos. Logo, a relação comum 

entre as bibliotecas e museus era a reunião de coleções com vistas à preservação. O 

objetivo era a preservação de exemplares voltada aos estudos, à aquisição de 

conhecimento. Por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, na Antiguidade, estava 

 
54No original: “ Malgré cette diversité, les écrits sont loin d’être les seuls objets ayant pour fonction de 
transmettre une information. C’est le cas par exemple de ceux qui sont rassemblés dans un musée. Les 
squelettes du Museum d’Histoire Naturelle conservent et donnent des informations sur la faune de l’ère 
quartenaire ; "  
O texto foi traduzido para português do original MEYRIAT, J. Document, documentation, documentologie. 
Schéma et Schématisation, n. 14, p. 51-63, 1981. Disponível 
emhttp://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/2891 Acesso em 24 set.2020. 
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integrada ao santuário das musas –— o Museion —, de onde se origina a palavra 

“museu”, local onde estavam as obras de artes. Supõe-se que essa representação 

provinha de uma inspiração artística, filosófica e científica (LIMA, 2012). 

 Ao discutir a respeito das convergências entre essas três instituições que visam 

a preservação da memória cultural, o artigo de Homulos (1990) faz as seguintes 

considerações: 

 

[...] museus, arquivos e bibliotecas têm muitas características em 
comum e fazem parte de um espectro ou continuum de instituições 
que possuem necessidades específicas, mas problemas comuns, e 
diferenciam-se uma das outras pela natureza de suas coleções, pelos 
objetivos de suas instituições e pelo público atendido. (HOMULUS, 
1990 apud ALMEIDA, 2016, p. 164).  
 

  

 Isso posto, existe uma convergência entre os propósitos base das instituições, 

quando se trata de coleta, preservação, organização e acesso ao público, seja relativo 

a um patrimônio cultural ou natural, tanto para fins educacionais e desenvolvimento 

científico, por meio da pesquisa, quanto para enriquecimento cultural ou mesmo 

entretenimento (ALMEIDA, 2016). 

 Portanto, no contexto deste trabalho, as funções da coleta, da preservação e 

da acessibilidade aos objetos fósseis são basilares para a visibilidade e a 

transferência de conhecimento desses elementos, ao possibilitarem a geração de 

processos informacionais que agreguem aos objetos fósseis novos valores 

simbólicos, conferindo-lhes também novos papéis e funções (LOUREIRO, 2007 apud 

CARVALHO; VIANA, 2019, p. 88). Essa cadeia de desenvolvimento é possível graças 

ao processamento de salvaguarda, classificação, conservação e documentação que 

os tornam fontes de pesquisa e/ou meios para exposições ao público. (CARVALHO; 

VIANA, 2019). 

 Mas, para compreender esse processo, é válido identificar as atividades que 

convergem entre as instituições. Todas elas têm em comum o tratamento da 

informação/documentação. Almeida (2016, p. 166) observa que  

 

   

O conjunto de atividades voltadas ao tratamento da informação das 
coleções recebem denominações diversas nas diferentes instituições. 
Em museus, usa-se mais frequentemente o termo documentação para 
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o conjunto que envolve a catalogação, a classificação e os registros 
de pesquisa propriamente ditos sobre a obra de arte ou o objeto; em 
bibliotecas, chama-se de processamento técnico ou de tratamento da 
informação o conjunto de atividades que envolvem a catalogação, a 
classificação e a indexação do material e em arquivos, dá-se 
preferência a termos como inventário, arranjo, descrição e 
classificação.  

 

 

 Autores como Almeida (2016) consideram as bibliotecas, os arquivos e os 

museus como locais, conforme suas tradições e práticas, de aquisição e 

aprimoramento do conhecimento, são espaços de desenvolvimento educacional e de 

pesquisa. Embora possuam convergências, comportam atividades que têm 

tratamentos diversos em função de suas respectivas especificidades. Um dos pontos 

que a autora destaca é concernente à mediação. 

 A mediação, segundo a autora, é “[...] a atividade que possibilita o encontro dos 

públicos (usuários), com o lugar (e suas lógicas) e as coleções (objetos, obras de arte, 

artefatos ou documentos)” (ALMEIDA, 2016, p. 169) O propósito da mediação nas 

bibliotecas, independente do seu tipo, é a facilitação ao acesso e ao uso de diferentes 

tipos de conteúdo, de suportes e dos níveis da informação desejada nos campos da 

cultura, do ensino, da informação geral e do lazer. 

 Dentro dos arquivos, por outro lado, prevalecem usuários cuja informação 

demandada geralmente se refere à finalidade comprobatória, o que exige assim uma 

mediação direta.  

 Na sequência, de acordo com Almeida (2016, p. 170), o público nos museus 

busca por “[...] aprimoramento cultural, educação não formal, fruição e 

entretenimento.”  Assim, a autora destaca ainda que a mediação no museu tem caráter 

duplo: o primeiro é curatorial, relacionado com a comunicação visual, textos sobre a 

exposição, legendas, catálogos; o segundo é educacional, uma vez que reúne 

atividades de educação por meio de visitas guiadas.  

Viana e Carvalho (2019, p. 101) constatam as observações de Almeida (2016) 

ao observar que “[...] as exposições estão a serviço da sociedade possibilitando 

construção identitária, percepção crítica da realidade, produção e transferência de 

conhecimento, além de oportunidade de lazer.“ 

 Por se tratar de um objeto, o fóssil é invariavelmente abrigado em museus. Para 

que esse artefato esteja disponível para acesso, ele passa por um processo de 
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musealização, que consiste em atribuir ao objeto um caráter diverso de sua função 

original, dada a ação técnico-conceitual que cada peça sofre. (LIMA, 2012). 

 Por conseguinte, os objetos naturais (fósseis), ao serem musealizados, 

adquirem uma função diferente de sua origem, passam a ter um novo significado, 

exercendo a função de documento (LOUREIRO; LOUREIRO, 2013 apud CARVALHO; 

VIANA, 2019, p. 87). Portanto, observa-se que 

 

A função original do fóssil como constituinte básico das rochas, torna-
se, através da musealização, um documento importante de 
explicação de conceitos e/ou comprovação da existência de mundos 
que foram perdidos. Esse documento será responsável pela 
revelação de uma realidade em outra dimensão espacial e/ou 
temporal que hoje é invisível.  

 

 

 É possível perceber a ideia da musealização como um processo, pois os 

objetos são privados de sua função original e, uma vez revestidos de significado, 

adquirem a função de documento (LOUREIRO; LOUREIRO, 2007). 

     

A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando 
estes existem. Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos 
escritos, quando não existem. Com tudo o que a habilidade do 
historiador lhe permitir utilizar para fabricar o seu mel, na falta das 
flores habituais. Logo, com palavras. Signos. Paisagens e telhas. Com 
as formas do campo e das ervas daninhas. Com os eclipses da lua e 
a atrelagem dos cavalos de tiro. Com os exames de pedras feitos 
pelos geólogos e com as análises de metais feitas pelos químicos 
[...]. (FEBVRE apud LE GOFF, 1990, p. 466, grifo nosso). 

   

 

Ao observar essas considerações, é possível compreender a dimensão da 

terminologia documento em determinada condição. Na sua inexistência, objetos são 

compreendidos por documentos ao servirem de comprovação de algum fato, 

conforme já dito anteriormente. Assim, o documento escrito assume essa roupagem 

exclusiva de documento somente sob a restrita condição existencial.  

Em outra perspectiva, no entanto, diferentes abordagens e domínios do 

conhecimento podem contribuir para a discussão científico-cultural a respeito dos 

suportes informacionais e as funções que cumprem, a exemplo do que argumentam 

Hjorland e Capurro (2007): 
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Uma pedra em um campo (ou, claro, um documento sobre uma pedra 
em um campo, como uma fotografia) representa um tipo de informação 
para o geólogo e um outro para o arqueólogo. A informação sobre a 
pedra pode ser mapeada nas diferentes estruturas coletivas de 
conhecimento produzidas pela geologia e pela arqueologia. 
(HJORLAND; CAPURRO, 2007, p. 192) 

 

 

 Logo, para além das suas especificidades, na visão de Otlet, a “[...] biblioteca, 

o museu e o arquivo deviam ser todos vistos como aspectos de uma única 

organização documentária“ (RAYWARD, 2003, p. xiv).  
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6. PRESERVAÇÃO DIGITAL 

 

As mudanças ocorridas na sociedade globalizada impulsionaram nos últimos 

anos a fluidez da comunicação por meio da troca de informações em meio digital, o 

que impacta diretamente os sistemas de informação, os profissionais das áreas da 

informação e o modo de gerar conhecimento.  

Essas modificações proporcionadas pela ampliação dos meios de 

comunicação, de base tecnológica, rompem paradigmas e dão origem a 

transformações nas relações entre os diversos atores da sociedade, sujeitos, 

comunidades, instituições de ensino e outros. Logo, o tema da inclusão e preservação 

dessas informações em meio digital torna-se objeto de investigação não apenas 

quanto aos aspectos técnicos, mas também quanto à preservação das relações entre 

sujeitos e instituições e o consequente desenvolvimento da sociedade em geral.    

 Assim, a fim de fomentar o desenvolvimento de uma sociedade, é necessário 

produzir e disponibilizar conteúdos relevantes que ofereçam novas perspectivas 

científicas e culturais. Porém, é importante notar que  

 

[...] é limitada a produção de conteúdo que leve em consideração suas 
necessidades culturais e socioeconômicas. A sociedade da 
informação representa não só um desafio tecnológico como um 
esforço de reinventar a produção de conteúdos que não se orientem 
somente por uma lógica comercial. (SORJ, 2003, p. 72) 

 

 Por isso, é imprescindível para a formação da cidadania a participação ativa 

dos diversos atores da sociedade na promoção da produção científica por meio da 

inclusão social; os desdobramentos dessas ações fundamentam a importância 

econômica, social e cultural da sociedade, e a tecnologia tem muito a contribuir sob 

esse aspecto. A preservação das informações em meio digital, nesse sentido, torna-

se um mecanismo para assegurar o desenvolvimento, seja ele local, regional ou 

nacional. 

 Esse processo de transformação é global, nesse contexto é possível comparar 

as distintas ações e comportamentos entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. 

 

Nos países desenvolvidos a sociedade da informação e do 
conhecimento surge como consequência natural do processo de 
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desenvolvimento. Nos países em desenvolvimento é necessária a 
adoção de estratégias políticas, educacionais, sociais e principalmente 
informacionais traduzidas em forma de programas, ações e formação 
adequada dos profissionais da informação que possibilitem a inclusão 
destas sociedades no mundo globalizado. (SUAIDEN, 2017, p. 9) 

  

 

 Os profissionais da informação têm um papel relevante nesse cenário, pois são 

responsáveis pela preservação das informações, disseminando-as e difundindo por 

meio de estruturas informacionais, que, no caso deste estudo, são os museus, os 

arquivos, as bibliotecas, os bancos de dados, os sistemas de informação. Para tanto, 

são necessárias ações que perpetuem as informações e o conhecimento em meio 

digital, transferindo-as e as adequando conforme as evoluções tecnológicas ocorram. 

Arellano (2017) ressalta a importância da informação científica, cultural e tecnológica 

em longo prazo, por constituir subsídios à produtividade intelectual, à estrutura dos 

dados sobre áreas do conhecimento, às investigações e às instituições de diversos 

contextos.  

De acordo com a “Carta de Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital”, 

elaborado pela parceria Conarq55 e Unesco56, há uma dependência social da 

informação digital nos âmbitos governamentais, na administração pública e privada, 

na pesquisa científica e tecnológica, assim como também na expressão cultural, pois 

são instâncias que produzem documentos digitais no exercício de suas atividades. 

Com isso, as informações em meio digital são ameaçadas pela abreviada 

longevidade, decorrente da sua obsolescência tecnológica, problema este que pode 

ocorrer nos equipamentos, nos softwares e/ou formatos. 

 As questões de preservação digital não perpassam apenas o âmbito 

tecnológico, mas envolvem questões econômicas e financeiras, legais, 

administrativas, políticas, sociais e éticas. Exigem o empenho e o compromisso de 

atores em longo prazo, com iniciativas e ações cooperativas, com o planejamento por 

meio de projetos específicos, com atendimento a legislações vigentes, métodos 

 
55 Acrônimo de Conselho Nacional de Arquivos (Conarq). É um órgão vinculado ao Arquivo Nacional, do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública, que tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, 
exercendo orientação normativa com vistas à gestão documental e à proteção especial aos documentos de 
arquivo. Mais informações em: http://antigo.conarq.gov.br/o-conselho.html Acesso em 15 dez.2020. 
56 Acrônimo em referência à língua inglesa para United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(Unesco). Seu principal objetivo é apoiar a criação e a implementação de políticas públicas que estejam em 
acordo com as estratégias estabelecidas pelos Estados-membros da Unesco. Mais informações em: 
https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/about Acesso em: 15 dez.2020. 
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eficazes, normas e padrões que mitiguem os efeitos da fragilidade atribuída à 

evolução tecnológica, permitindo a continuidade do acesso futuro do patrimônio 

digital, o qual visa à disseminação e ao compartilhamento do conhecimento. 

(CONARQ; UNESCO, 2005)57 

 Atualmente, o mundo está imerso no ambiente digital. As comunicações atuais 

se dão por via digital. As transações bancárias podem ser realizadas por meio de 

smartphones; filmes e músicas são acessíveis através de plataformas digitais; a 

utilização de serviços de transporte e hospedagem podem ser efetivadas apenas por 

meio de informações digitais. Essas são apenas algumas das situações rotineiras que 

ocorrem na aldeia global. Logo, a preservação dessas informações digitais garante a 

continuidade desse novo modo de se relacionar, acessar e adquirir conhecimento. 

Assim, a preservação digital de acervos paleontológicos pode contribuir na construção 

de conhecimento em grande alcance. 

A década de 1990 foi o período no qual as estruturas da World Wide Web58 se 

desenvolveram no mundo. Os investimentos em infraestrutura tecnológica e 

energética direcionaram a transformações quanto à maneira como a sociedade se 

comportaria a partir daquele momento (CONWAY, 2001). O retrato da evolução 

tecnológica é notório, quando se observa, em anos anteriores ao atual, as diferentes 

formas de conexões e acesso à rede global — a Internet —, em que serviços novos e 

antigos se cruzam. Fato curioso ocorreu no ano de 1995, quando uma revista 

americana Wired59 entrevistou o CEO60 da AOL61, Ted Leonsis, manifestando um 

comentário sobre o mencionado provedor de internet: 

 

Eu achei tão irônico que Wired[revista] se referiu ao AOL como um 
dinossauro, diz Leonsis, mostrando aquela agressividade no momento 
que ele pega o telefone. É muito engraçado que um produto baseado 
em petróleo como uma revista possa chamar de irrelevante um serviço 

 
57 Disponível em: http://antigo.conarq.gov.br/images/publicacoes_textos/Carta_preservacao.pdf. Acesso em: 
16 dez. 2020. 
58 Conhecido como Web, é um serviço de recuperação de informação da internet através da rede mundial de 
computadores, permitindo o acesso aos usuários a documentos conectados entre si por hipertextos, hipermídia 
e hiperlinks. Disponível em: https://www.britannica.com/topic/World-Wide-Web Acesso em 19 dez.2020. 
59 Disponível em: https://www.wired.com/1995/09/aol-2/ Acesso em: 19 dez.2020. 
60 Acrônimo na língua inglesa para Chief Executive Officer; quando traduzido para a língua portuguesa, significa 
Diretor Executivo. Disponível em: https://www.significados.com.br/ceo/ Acesso em: 19 dez.2020. 
61 Acrônimo de America Online. É um portal e um provedor de serviço on-line, uma das pioneiras em serviço de 
internet em meados dos anos 1990. Disponível em: https://www.aol.com/ Acesso em 19 dez.2020. 
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online que tem um navegador Web integrado. (NOLLINGER, 1995, p. 
204)62 
 
 

A responsabilidade de agrupar, abrigar e proteger os registros das atividades 

humanas por muito tempo foi atribuída prioritariamente aos arquivos, às bibliotecas, 

aos museus. Essa operação de preservação é uma forma de tradicional responsável 

de resguardar informações, cuja importância reside no cuidado com as evidências 

físicas, materializadas em documentos; ademais, incluem a expertise e o empenho de 

profissionais com papéis definidos, somados aos esforços econômicos para a guarda 

permanente. 

A preservação indica o envolvimento de inúmeras políticas e ações que 

Conway (2001) define como o processo de “[...] a aquisição, organização e distribuição 

de recursos a fim de que venham a impedir posterior deterioração ou renovar a 

possibilidade de utilização de um seleto grupo de materiais.” (CONWAY, 2011, p. 14) 

Conway (2001), ao tratar a respeito dos suportes físicos utilizados no período 

do surgimento da escrita, compara os signos pictóricos em placas de argila, que 

remontam há 6 mil anos, com os exemplares de escrita sumeriana e babilônica 

existentes até hoje em grandes museus e centros de pesquisas do mundo. 

Arqueólogos descobrem muitos outros artefatos ao longo dos anos. De maneira 

semelhante, paleontólogos encontram artefatos fossilizados, que, posteriormente, são 

abrigados em centros de pesquisa, que podem ser convertidos ao meio digital com 

vistas à acessibilidade e transmissão de conhecimento.  

Com a constante e gradual evolução tecnológica, hoje é possível armazenar 

imagens ricas em detalhes de diversos tipos de materiais: milhares de livros e 

documentos, compostos por numerosas informações em um limitado dispositivo de 

armazenamento de tamanhos anatômicos variados.  

No entanto, apesar de essa capacidade de registrar informações em meio 

digital ter crescido de forma exponencial, a longevidade desses equipamentos 

diminuiu de maneira inversamente semelhante. (CONWAY, 2001) 

De fato, o conceito de preservação é alterado no universo digital. Conway 

(2001, p.12) indica que 

 
62 No original: “I find it so ironic that Wired has referred to AOL as a dinosaur”, says Leonsis, flashing that 
aggressiveness the moment he gets on the phone. “It’s very funny that a petroleum-based product like a 
magazine can call an online service that has an integrated Web browser irrelevant”. 
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O universo digital transforma os conceitos da preservação tradicional: 
em vez de garantir a integridade física do objeto, passa a especificar 
a geração e a manutenção do objeto cuja integridade intelectual é 
sua característica principal. (grifo nosso) 

 
 A preservação se preocupa com os objetos e com a evidência e é caracterizada 

pela integridade física, o que lhe assegura a não perder informação, fato que remete 

a Michael Buckland, quando ele escreve a respeito da “informação como coisa”, 

intrinsecamente relacionada ao conteúdo intelectual dos objetos. (CONWAY, 2001) 

 Por isso, Darling (1981, p.185)63 aponta que “Assim, o maior obstáculo para o 

desenvolvimento e administração dos programas de preservação é a carência, não 

de dinheiro, como muitos supõe, mas de conhecimento.”  Além disso, é importante 

considerar o olhar social e cultural ao adotar ações de preservação, tanto em relação 

às instituições, resistindo ao tempo, quanto ao acompanhamento das mudanças 

tecnológicas. Segundo Binkley (1939), a armazenagem de documentos não deve ser 

um fim em si mesmo frente a uma política de preservação, mas uma promoção 

enriquecedora da consciência histórica dos povos e, indo mais adiante, dos registros 

de um tempo remoto também. 

 É importante delimitar o que deve ser preservado. Esse aspecto é destacado 

por Pinheiro e Granato (2012, p.24) ao argumentarem que 

 

[...] qualquer que seja o enfoque, é essencial delimitar o seu objeto. 
Bens culturais? Meio ambiente? Documentos? Documentos digitais? 
Documentos audiovisuais? Cultura? Biodiversidade? Camada de 
ozônio? A diversidade de objetos reflete também a pluralidade e 
abrangência das ações de preservação, algumas gerais, como as de 
bens culturais, cobrindo uma diversidade de criações, obras artísticas, 
literárias, artefatos, e outras específicas [...] 

 
 

 Durante muito tempo, a ideia de longevidade esteve atrelada ao conceito de 

permanência; a expectativa era a durabilidade dos meios de armazenagem. Com o 

desenvolvimento das estruturas tecnológicas, fatores de deterioração dos suportes 

superaram os limites internos e externos, passando a questões como proteção, uso e 

acesso. Acesso, ao longo dos tempos, significou basicamente o ato de colecionar. 

Porém, proteção, acesso e uso tornam-se o cerne das discussões a respeito das 

 
63 No original: “Thus, the major obstacle to the development and administration of preservation programs is 
the shortage, not of money, as many suppose, but of knowledge.” 
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ações de preservação de registros, sejam estes em meio físico e/ou meio digital, 

implicando diretamente estratégias a serem adotadas. 

 De acordo com alguns especialistas, influenciar e compreender o processo 

tecnológico não inclui apenas a condução dessa mudança, mas também o 

gerenciamento das consequências da tecnologia sobre as pessoas e organizações. 

(CZITROM, 1982)  

 Conway (2001) observa que, conforme se desdobram os avanços tecnológicos, 

surge a preocupação com a preservação em três aspectos: a) possibilidade de 

acesso; b) proteção do item original; c) manutenção dos registros/objetos digitais.   

 Uma estratégia de preservação digital deve se atentar à longevidade, à 

seleção, à qualidade, à integridade e ao acesso, conforme o Quadro 2. 

 

 

Quadro 2 – Ações para Preservação Digital 
 

AÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DIGITAL 

LONGEVIDADE 
Dependência da expectativa de vida dos sistemas de acesso. 
Capacidade de migração de dados para tecnologias futuras. 

SELEÇÃO 

Decisão quanto aos itens passarão para conversão digital, 
contemplando investimento e estratégia para migração de dados, 
com o objetivo de acesso associado à pesquisa e ao 
conhecimento. 

QUALIDADE 
Utilidade e capacidade de assegurar, de forma ampla e técnica, a 
preservação do conteúdo intelectual e visual, apresentando-o aos 
usuários da maneira mais adequada as suas necessidades. 

INTEGRIDADE 

Característica que alia integridade física e intelectual de um 
arquivo. Deve contemplar indexadores como parte da estrutura do 
arquivo na forma de metadados64, garantindo sua identificação e 
recuperação, envolvendo procedimentos de autenticação, a fim de 
proteger contra qualquer alteração intencional ou acidental. 

ACESSO 

É a ideia central do processo de preservação. Resultado das 
ações de preservação do conteúdo, estrutura e integridade do 
registro informacional, tornando o meio tecnológico capaz de 
exibir o objeto/registro ao usuário.  

FONTE: Conway (2001). 

 

Cabe mencionar que os interesses nas políticas de preservação perpassam as 

questões que envolvem o desenvolvimento técnico-científico e também o processo de 

 
64 De acordo com o Dicionário de terminologia arquivística, são dados estruturados e codificados que descrevem 
e permitem acessar, gerenciar, compreender e/ou preservar outros dados ao longo do tempo. Disponível em: 
http://antigo.conarq.gov.br/images/publicacoes_textos/dicionrio_de_terminologia_arquivistica.pdf Acesso em 
24 jan.2021. 
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reapropriação e rememoração relacionados ao contexto de acesso às informações. 

Nesse âmbito, referir-se ao passado em forma de registro situa-se entre ações de 

descarte-preservação-esquecimento-lembrança.  (TAVARES, 2012) 

 Observados esses aspectos, Tavares (2012) prossegue sinalizando que a 

disseminação de acesso a documentos e/ou registros digitais permite a construção de 

uma relação com a sociedade, seja local, regional ou nacional, a partir de usuários 

remotos, desconstruindo a interação que antes se apresentava restrita em termos do 

acesso físico, presencial, uma vez que alcança genericamente qualquer local do 

mundo.   

 Um exemplo acerca do que foi mencionado anteriormente pode ser notado nas 

atividades de preservação de atividades culturais voltadas ao universo digital, por 

meio de bases de dados acessíveis. O sítio eletrônico institucional do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)65 é um exemplo. Ao acessar a página 

da instituição, é possível percorrer os materiais produzidos e disseminados ao longo 

dos 84 anos de sua existência. Esse processo de publicização da informação e do 

conhecimento configura a inexistência de barreiras para consulta aos documentos 

antes restritos ao acesso físico. 

 De semelhante maneira, há o sítio eletrônico da Sociedade Brasileira de 

Paleontologia 66(SBP), que presta o serviço de popularização da referida ciência, 

ocupando-se de tornar disponível conteúdos que demarcam os estudos 

paleontológicos, geológicos e temas referentes à preservação de achados fósseis. 

Contudo, ainda dista do volume de informações em relação ao Iphan, pelo fato de este 

último ser uma instituição do Estado, enquanto a SBP é organizada como entidade 

científica sem fins lucrativos, em regime associativo pelos profissionais das ciências 

biológicas, geológicas e afins, bem como pelas pessoas que admiram ou apoiam seus 

esforços de investigação. Contudo, ambas as finalidades confluem no uso da 

tecnologia para disponibilizar conhecimento via acesso tecnológico. 

 Essas situações apontam para as transformações da contemporaneidade, ao 

revelar uma nova perspectiva coletiva, interferindo positivamente na sociedade, 

conforme aponta a obra Ensaios sobre o conceito de cultura, de Zygmunt Bauman: 

 

 
65 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/617 Acesso em 8 jan.2021. 
66 Disponível em: https://beta.sbpbrasil.org/site2019/ Acesso em 8 jan.2021. 
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[...] não se apoiam na singularidade de suas características, mas 
consistem cada vez mais em formas distintas de 
selecionar/reciclar/rearranjar o material cultural comum a todas, ou 
pelo menos potencialmente disponíveis para elas. (BAUMAN, 2012, p. 
69) 
 
 

 Essa acessibilidade é proporcionada pelas novas tecnologias de comunicação 

que desenvolvem e ampliam oportunidades, criando ambientes favoráveis à 

disseminação de conteúdos e registros. 

 Para isso, é importante a identificação de perfis profissionais que estejam aptos 

ao cumprimento de seus papéis como atores nesse processo de conversão para o 

ambiente digital e sua consequente preservação. Logo, entende-se como necessárias 

algumas providências, como demonstra o Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Ações relacionadas à preservação digital 

AÇÕES RELACIONADAS À PRESERVAÇÃO DIGITAL 

LISTA DE ARQUIVOS E FORMATOS 
ACEITOS 

Indicar quais tipos de arquivos e formatos serão 
aceitos. É necessária a revisão periódica, 
conforme requisitos de preservação da 
organização quanto a alterações/evoluções 
tecnológicas. 

PADRONIZAÇÃO 
NACIONAL/INTERNACIONAL 

A política deve identificar algum padrão 
relevante, nacional ou internacional como 
regulador das atividades de preservação. 

LEGISLAÇÃO 

Dependendo do conteúdo dos registros na 
organização, esta deve identificar uma legislação 
que defina como e quando os registros podem 
ser acessados, por exemplo: LGPD, Direitos 
Autorais, Patentes, dentre outros. 

PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO 
PADRÃO (POP) 

Servem como instrução aos procedimentos das 
atividades em preservação digital como formas 
de proteção da integridade dos registros digitais. 

GARANTIA DE NÍVEL DE SERVIÇO 

O processo de preservação digital deve 
desenvolver uma estratégia que visa a gerenciar 
o nível e a extensão de todo o processo, com o 
apoio de Instituições de Ciência e Tecnologia 
(ICT). 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

A política de preservação digital deve envolver 
desenvolvimento de novos sistemas ou 
softwares capazes de compreender como os 
registros digitais devem ser melhor preservados. 

CONTRATOS FORMAIS 

A existência de contratos formais serve para o 
acompanhamento dos serviços prestados, 
evidenciando o acordo firmado entre os parceiros 
envolvidos na atividade de preservação digital. 

FONTE: NATIONAL ARCHIVES. Digital Preservation Policies: Guidance for archives. The National Archives of 
United Kingdom, London, 2011.16p. Disponível em http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-
management/digital-preservation-policies-guidance-draft-v4.2.pdf Acesso em 12 jan.2021. 
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Também, em relação à adoção de estratégias para criação de políticas de 

preservação digital, são indicados alguns critérios: 

 

• Ponderar a importância e os riscos de não se adotar políticas de 

preservação digital; 

• Identificar um profissional responsável e qualificado para a 

gerenciamento do processo de preservação digital;  

• Prover uma clara exposição dos objetivos entre os parceiros do projeto 

e áreas envolvidas, fornecendo o apoio necessário à implementação de 

preservação digital; 

• Estar em linguagem acessível para todos os envolvidos no processo; 

• Identificar a estratégia como a autoridade norteadora na condução da 

implementação e abordagem do tema da preservação digital. 

 

Os indicadores relacionados acima não visam a esgotar e/ou a percorrer a 

extensão de uma política de implementação em preservação digital, mas apenas 

pontuar a necessidade de sua incorporação, pois eles devem ser considerados de 

acordo com a necessidade e a natureza da organização. (NATIONAL ARCHIVES, 

2011) 

 Assim, preservação digital trata também do rompimento de limites geográficos 

e temporais da vida cotidiana, transcendendo a existência humana, como o caso dos 

legados paleontológicos a partir de fósseis. Estes, no caso, constituem a “[...] 

materialização de um tempo que não existe mais [...] gerando identidade cultural e 

grande importância social.” (VIANA; CARVALHO, 2019, p. 40) 

 Independentemente do tipo de documento, uma política de preservação digital 

deve estar apoiada em mecanismos que visam a documentar e comunicar aspectos 

importantes e particulares de determinada coleção, de acordo com o Scape67. 

As coleções e acervos necessitam de um plano para elaboração de uma política 

de preservação digital. A seguir, elenca-se uma série de critérios que podem ser 

implementados em diversos tipos de coleções ou acervos. 

 

 

 
67Scalable Preservation Enviroments (Ambientes de Preservação Escalável). 
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Quadro 4 – Critérios para elaboração de um Plano de Preservação Digital 

CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PRESERVAÇÃO DIGITAL 

1 Definir o objetivo da política. 

2 Constituir uma equipe multidisciplinar. 

3 Entender o que envolve a preservação digital. 

4 Analisar políticas existentes. 

5 Buscar parcerias com outras instituições. 

6 Identificar elementos necessários. 

7 Elaborar rascunho. 

8 Finalizar o documento. 

9 Discutir o documento com as áreas interessadas. 

10 Aprovar a política institucionalmente. 

FONTE: Grácio et al. (2020) 
 
  

 Assim, cada etapa descrita anteriormente deve registrar as instruções e 

medidas a serem seguidas.  

 O Quadro 5 a seguir descreve cada etapa supracitada. 

 

Quadro 5 – Descrição dos critérios para elaboração de um Plano de Preservação Digital 

DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PRESERVAÇÃO DIGITAL 

1 
Definir quais objetos digitais serão preservados a partir dos objetivos que se pretende 
atingir. 

2 

Envolver representantes das áreas envolvidas como Arquivologia, Blioteconomia, 
Museologia, Ciência da Informação, Tecnologia da Informação, Paleontologia, Geologia, 
Direito, gestores de instituição, e formalizar por meio de disposições regulamentares da 
instituição. 

3 
Atingir um nível de entendimento homogêneo sobre os conceitos envolvidos na gestão dos 
documentos e sua preservação digital; atividade primária da equipe multidisciplinar para 
elaborar a política de preservação digital. 

4 
Analisar políticas existentes, identificando elementos que podem ser utilizados e/ou 
adaptados à realidade da instituição. 

5 
Buscar parcerias para troca de conhecimento, experiências e soluções. No Brasil, por 
exemplo, a Rede Cariniana68 tem o objetivo de salvaguardar os registros de ciência, 
tecnologia e do patrimônio cultural do Brasil. 

6 
Definir quais elementos devem estar presentes no documento ou objeto a partir das 
políticas existentes, parcerias estabelecidas e especificidades da instituição. 

7 
Compor a estrutura do Plano de Preservação Digital a partir de um rascunho, atribuindo 
aos membros de cada área envolvida a sua confecção, de acordo com o conhecimento e 
especialidade de cada um. 

8 
Discutir e concluir a redação final do documento a ser apresentado às áreas 
interessadas. 

9 
Apresentar a minuta da Política de Preservação Digital, discutindo e ajustando o 
documento conforme observações realizadas. Encaminhar às áreas superiores para 
aprovação e implementação. 

10 
Assegurar a continuidade do processo, pois deverá ser uma atividade permanente da 
instituição. 

FONTE: Adaptado de Grácio (2020, p. 573-574) 

  

 
68 Disponível em: https://cariniana.ibict.br/ Acesso em 20 jan.2021 
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Após as definições quanto aos critérios de elaboração de uma política de 

preservação digital, que norteará as ações a serem implementadas na instituição, é 

importante apresentar os elementos que a compõem. 

 No Quadro 6 a seguir são elencados elementos que estão sujeitos a alterações, 

conforme a natureza da instituição. Como este estudo é relacionado aos acervos 

paleontológicos, na perspectiva de uma política adequada a tais coleções, o Quadro 

6 está adequado para tal. 

 

Quadro 6 – Elementos para Política de Preservação Digital em acervos paleontológicos 

ELEMENTOS PARA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DIGITAL EM ACERVOS 
PALEONTOLÓGICOS 

ELEMENTO CONTEÚDO 

Contexto 
Apresentação de uma justificativa de preservação digital para a 
sociedade diante das mudanças e avanços das TIC. 

Compromisso institucional 

Responsabilização pela preservação dos documentos/objetos em 
formato digital sob sua custódia, garantindo autenticidade, 
integridade e acesso em longo prazo, dando continuidade aos 
processos envolvidos. 

Objetivos Indicação dos objetivos da política de preservação digital. 

Diretrizes 
Apresentação das diretrizes baseadas em um compromisso 
institucional e dos objetivos. 

Cultura organizacional 

Sinalização à que cultura organizacional será afetada pela política e 
que sua implementação dependerá de fatores humanos, ou seja, de 
um ambiente informacional adequado às novas práticas e 
tecnologias utilizadas. 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

Determinação dos recursos tecnológicos e pessoal técnico 
capacitado para gestão dos procedimentos diante das mudanças e 
avanços das TIC. 

Fundamentos legais 
Indicação das principais normas legais nas quais a política deve se 
apoiar, aliada à necessidade de adequação, quando necessário. 

Procedimentos 
Definição dos procedimentos e da estrutura para implementação da 
política. 

Responsabilidades 
Indicação dos responsáveis pela preservação digital dos 
documentos/registros e suas atribuições. 

Recursos financeiros 

Definição das estratégias financeiras de investimentos permanentes 
necessários aos processos referentes à preservação digital, 
atendendo a demandas quanto à capacitação profissional, à 
infraestrutura tecnológica, dentre outras. 

Padrões e modelos de 
referência 

Utilização de padrões e modelos de formatos dos 
documentos/objetos digitais utilizados em outras instituições 
semelhantes, aprovados internamente. 

Metadados 
Definição dos padrões de metadados a serem adotados, 
acompanhando todo o ciclo de vida dos documentos em formato 
digital, visando a sua recuperação. 

Infraestrutura tecnológica 
Definição da infraestrutura tecnológica para preservação e acesso 
aos documentos/objetos digitais. 

Repositórios digitais 
Indicação da importância e necessidade da implementação de 
repositórios digitais confiáveis, atendendo a requisitos estabelecidos 
em normas internacionais, como a ISO 16363:2012.69 

 
69Disponível em: https://www.iso.org/standard/56510.html Acesso em 21 jan.2021 
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Suporte 
Definição e utilização de materiais que atendam às infraestruturas 
de preservação e acesso. 

Iniciativas 
Indicação da necessidade de firmar parcerias com outras instituições 
visando à troca de experiências e soluções no processo de 
implantação. 

Glossário 
Apresentação dos termos e conceitos adotados não apenas para 
elaboração da política, mas para a efetiva implementação e uso. 

FONTE: Adaptado de GRÁCIO (2020, p. 574-575) 

 

 

 Um importante instrumento sobre políticas de preservação digital é o modelo 

de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos e-

ARQ Brasil, elaborado pelo Conarq, mais conhecido como e-ARQ Brasil. Trata-se de 

 

[...] uma especificação técnica de requisitos a serem cumpridos pela 
organização produtora/recebedora de documentos, pelo sistema de 
gestão arquivística e pelos próprios documentos, a fim de garantir sua 
confiabilidade e autenticidade, assim como sua acessibilidade. Além 
disso, o e-ARQ Brasil pode ser usado para orientar a identificação de 
documentos arquivísticos digitais. (CONARQ, 2020, p. 15) 
 
 

 Os requisitos mencionados visam a estabelecer parâmetros mínimos ao que é 

chamado de Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (Sigad). 

O Sigad deve incluir um protocolo informatizado e rotineiro que abranja as etapas de 

produção, recebimento, armazenamento e acessibilidade dos documentos/registros 

inseridos em determinada plataforma. 

 O e-ARQ Brasil oferece orientação à implantação de tais requisitos para gestão 

dos arquivos digitais e não digitais, bem como fornece especificações técnica e 

funcional, como metadados, orientando o desenvolvimento de sistemas 

informatizados. Ele é dirigido aos profissionais que atuam em Gestão de Documentos, 

Tecnologia da Informação, auditores de base de dados, usuários do Sigad, 

negociadores de serviços externos de gestão de documentos e instituições 

acadêmicas ou de formações profissionais.  

 Cada instituição deve adotar as medidas sugeridas no e-ARQ de acordo com o 

acervo que custodia, conforme instruído no referido documento 

 

Cada organização deve considerar as suas atividades, os 
documentos que produz, bem como o contexto de produção e 
manutenção do documento[...] Além disso, o sucesso da 
implementação depende de uma série de decisões, que vão exigir a 
adoção de uma política arquivística abrangente que não se limita, pura 
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e simplesmente, a selecionar um software ou adaptar um já existente. 
(CONARQ, 2020, p. 17, grifo nosso) 

 

 

 Faz-se aqui um destaque ao contexto das instituições que coletam e 

armazenam objetos fósseis, pois estes podem seguir as especificações de políticas 

de gestão e preservação de tal modelo, adequando-as as suas atividades e aos 

diversos contextos de produção e manutenção. 

 Cabe destacar que uma política de gestão arquivística compreende uma 

responsabilidade por parte dos órgãos produtores e receptores de assegurar que a 

documentação seja fiel as suas atividades, mantendo o grau de confiabilidade e 

autenticidade e contemplando a garantia de acesso e implementação de estratégias 

de preservação em um ambiente seguro. 

 A seguir, serão abordadas as definições dos principais parâmetros referentes 

à preservação de conteúdos digitais de acordo com o Conarq (2020): 

  

a) Confiabilidade: refere-se à capacidade de sustentar os fatos que atesta, ou 

seja, está relacionada à veracidade de seu conteúdo. Para assegurar tal 

característica, convém manter envolvidas as pessoas que o produziram ou 

diretamente relacionadas ao ato de sua produção. 

b) Autenticidade: é conferida essa característica quando o documento é livre de 

adulterações ou qualquer outro tipo de corrupção. Está relacionada a sua 

preservação e custódia, mantendo-se da mesma forma de quando foi 

produzido. 

c) Acessibilidade: é a referência ao ato de ser acessível, podendo ser localizado, 

recuperado, apresentado e interpretado. Também corresponde à capacidade 

de transmissão entre sistemas sem perda de informação e funcionalidade, 

assim pode ser recuperado em qualquer tempo, apresentando-se da mesma 

forma que tinha quando produzido.   

 

A preservação dos registros digitais deve garantir a longevidade do documento 

com acesso contínuo, assegurando as características mencionadas anteriormente. 

Logo, ela se concentra na aquisição de estabilidade do suporte de informação, de 

modo a manter o acesso no atual ambiente tecnológico, superando a fragilidade do 
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suporte digital, frente à obsolescência tecnológica de hardware, software e formatos 

que exijam intervenções periódicas. Assim, a escolha de estratégias de preservação 

deve estar apoiada na manutenção das características dos referidos 

documentos/registros e/ou objetos, documentando as alterações nos procedimentos. 

 Diante da célere evolução tecnológica nos dias atuais, o e-ARQ (CONARQ, 

2020) reúne algumas técnicas que podem ser empregadas com vistas a evitar os 

riscos oriundos da obsolescência tecnológica.  

O Quadro 7 a seguir elenca as principais técnicas de preservação digital. 

 

 

Quadro 7 – Técnicas de preservação digital – obsolescência tecnológica 

TÉCNICAS DE PRESERVAÇÃO DIGITAL – OBSOLESCÊNCIA TECNOLÓGICA 

Preservação da tecnologia 

É a manutenção de um parque de equipamentos 
e programas para replicação de uma configuração 
mais antiga. Possibilita o acesso aos itens 
originais no ambiente em que foram produzidos, 
porém a manutenção e a integração com outros 
sistemas podem se tornar problemáticas ao longo 
do tempo. 

Emulação 

É um processo que permite, por meio de software, 
a imitação de software e hardware em outro 
ambiente computacional. Permite que um 
computador moderno, possivelmente mais barato 
e de fácil manutenção, possa executar programas 
(software) antigos, desenvolvidos originalmente 
para outra plataforma. Para evitar possíveis 
perdas de informação e funcionalidades, deve ser 
realizada com bastante rigor. 

Migração 

É a transferência periódica dos documentos de um 
ambiente computacional para outro. Na 
preservação de documentos digitais, a migração é 
correntemente realizada por meio da atualização 
de suporte e/ou conversão de formatos. 

Atualização de suporte 

Consiste em copiar os documentos de um suporte 
para outro, sem mudar sua codificação, para evitar 
perdas decorrentes da deterioração do suporte. É 
amplamente utilizada e não provoca nenhuma 
perda ou alteração no documento, uma vez que a 
cadeia de bits copiada para o outro suporte é 
rigorosamente idêntica à inicial. 

Conversão de formatos 

É a conversão de um formato para outro, motivada 
principalmente para contornar a obsolescência 
tecnológica. Os itens em formatos obsoletos são 
convertidos para novos formatos, apoiados em 
hardware e software mais atuais. Esse processo 
não está livre de problemas, podendo resultar em 
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perda de informações e funcionalidades. A 
conversão também pode ser utilizada para reduzir 
a quantidade de formatos utilizados e, 
consequentemente, de sistemas a serem 
mantidos e gerenciados, de modo a facilitar as 
ações de preservação. Neste caso, é chamada de 
normalização de formatos. 

FONTE: Adaptado de Conselho Nacional de Arquivos (2020, p. 119-120) 
 

 

 Portanto, o objetivo das políticas e técnicas apresentadas até aqui não é 

esgotar o assunto sobre o tema, mas apresentar diretrizes e requisitos para 

procedimentos em preservação digital. Ações de preservação devem ser continuadas 

e implementadas desde a produção do documento ao seu destino final, adequando-

as à realidade da instituição.  

 

 

 

6.1 ACESSIBILIDADE E PRESERVAÇÃO EM COLEÇÕES NATURAIS 

 

 As coleções naturais são importantes recursos de pesquisa para diversos 

campos da ciência. Recentemente, iniciativas de digitalização têm revolucionado o 

uso dos itens das referidas coleções com as inovações tecnológicas. Contudo, as 

perspectivas apontam para que a comunidade científica aperfeiçoe suas contribuições 

e o reconhecimento da importância das coleções por meio da seleção de tais itens a 

serem convertidos para o meio digital, alcançando um público maior, seja de outras 

áreas do conhecimento ou do público interessado no tema. Logo, o futuro das 

coleções naturais está inclinado a migrar ao universo digital, impactando diretamente 

as políticas pertencentes. (MILLER et al., 2020) 

 As inovações tecnológicas têm contribuído para melhor capacidade de análise 

dos dados pelos cientistas, resultando em comparações de materiais de determinadas 

espécies de outras eras, a exemplo dos scanners tridimensionais, que reconstroem 

espécies extintas com uma riqueza de detalhes morfológicos, ao mesmo tempo que 

preservam a integridade do espécime original. (MILLER et al., 2020) 
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 De acordo com Hukley et al (2021, p. 168-169)70 são destacáveis os benefícios 

e ações que preservam o objeto e propiciam acesso por meio de dispositivos 

tecnológicos: 

A exibição pública de objetos é provavelmente a mais restrita e 
controlada forma de acesso físico como questões de segurança e 
saúde são questões primárias. Acesso físico coloca os objetos em 
risco através de agentes diretos como manuseio inadequado, 
amostragem, perda ou roubo, ou agentes indiretos como mudanças 
nas condições de armazenamento quando espécimes são removidos. 
 
 

 A Figura 11 a seguir demonstra as atividades exercidas por instituição no 

âmbito da preservação digital das coleções naturais. 

 

                 FIGURA 11 – Coleções naturais e locais de preservação 

 
FONTE: Miller et al. (2020, p. 675) 

 
70No original: “The public display of objects is probably the most restricted and controlled way of physical access 

as collections security and health and safety issue are primary. Physical access puts the objects at risk through 
direct agents such as poor handling, sampling, loss or theft, or indirect agents such as changes in storage 
conditions when specimens are removed from storage.” 
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Esse panorama reflete a recontextualização do objeto em seus diversos 

ambientes, inclusive o digital. Indica o desenvolvimento de atividades em museus e 

arquivos em repositórios digitais e coleções vivas, como zoológicos. Trata-se de um 

trabalho coordenado com o envolvimento de profissionais de diversas áreas, tais 

como os oriundos da Museologia, da Arquivologia, das Ciências Computacionais e 

Biologia, Paleontologia e áreas afins. 

 Nesse contexto, cabe refletir sobre o significado do objeto museal: 

 

O que significa que o objeto museal deverá ser compreendido pela 
gênese das teias de relações e, não apenas como um produto que por 
si só, representa um espaço-tempo histórico definido a priori por seus 
aspectos físicos que são determinados numa ação documental que 
busca resgatar “informações” sobre este bem cultural. 
(NASCIMENTO, 1994, p. 30) 

 

 Logo, o objeto natural, como é o caso dos fósseis, assume uma função de 

promover lembranças de um tempo esquecido, remoto; é uma testemunha de um 

tempo que o presente momento desconhece. Ele é ressignificado pela interferência 

do homem, que o reveste de memória e temporalidade.  

 

[...] O passado mais distante tem, ele também, sua ordem temporal 

e uma posição temporal em relação ao meu presente [...]. Quando 
evoco um passado distante, eu reabro o tempo, me recoloco em um 
momento em que ele ainda comportava um horizonte de porvir hoje 
fechado, um horizonte de passado próximo hoje distante (MERLEAU-
PONTY, 1999, p. 557, grifo nosso) 

 

 Sobre esse aspecto apoia-se a importância das descobertas paleontológicas, 

demandando um trabalho de tratamento dos vestígios encontrados em instituições de 

estudos com vistas ao adequado armazenamento para, posteriormente, difundir entre 

a comunidade científica e os interessados no assunto. A partir disso, o uso de 

ferramentas tecnológicas disponíveis colabora com a disseminação desse conteúdo, 

apoiada em uma política de preservação do registro-objeto tanto em meio físico 

quanto digital. Trata-se da ressignificação de um tempo remoto no tempo presente, 

reabrindo essa época distante como uma caixa fechada, na qual podem ser 

observadas e reconstruídas as mais variadas formas de vida que já viveram no 

planeta. 
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 A acessibilidade aos conteúdos dispostos no meio digital possibilita o 

desenvolvimento de programas sociais e culturais, gerando visibilidade aos locais 

onde foram encontrados vestígios e/ou coleta dos fósseis. A Figura 12 a seguir 

demonstra essa ideia. 

 

 FIGURA 12 – Acessibilidade e alcance de coleções naturais em ambiente digital 

 
FONTE: Miller et al. (2020, p. 681) 

 

 Uma política de preservação e acessibilidade às coleções naturais eleva o 

papel da comunidade científica e das comunidades locais (região em que se realiza a 

coleta de fósseis) ao nível de promotores do desenvolvimento local nas esferas 

sociais, culturais e econômicas, ao compartilharem e fomentarem esse conhecimento, 

popularizando a ciência. 

 Na Figura 13 a seguir, observa-se que a exploração científica, aliada à 

designação dos papéis dos atores envolvidos, pode alcançar diversos públicos, 

impactando segmentos sociais, culturais e econômicos. 
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     FIGURA 13 – Atores e envolvimento 

 
FONTE: Miller et al. (2020, p. 684) 
 

 
 
 As relações existentes entre as ações demonstradas anteriormente podem 

gerar um impacto positivo a partir de uma estratégia bem desenvolvida, afetando 

diretamente as comunidades locais. Sobre estratégias para desenvolvimento de 

economias locais, Viana e Carvalho (2019, p.116) argumentam: 

 

[...] uma nova estratégia para o desenvolvimento, que coloca a cultura 
como um de seus pilares para inclusão social, ao lado da economia, 
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da sociedade e do ambiente. Portanto, a cultura é transversal às 
dimensões sociais, econômicas e ambientais ao desenvolvimento. 
 
 

 Tal estratégia reconhece a capacidade de explorar o patrimônio cultural por 

meio do conhecimento científico, com o apoio também nas inovações tecnológicas.  

 
  
 

6.2  NOVAS TECNOLOGIAS, NOVOS RUMOS 

 

Como aliada da preservação digital de acervos, uma área de aplicação da 

Computação Gráfica que faz uso de processamento de imagens e representação 

digitais de objetos e registros informacionais com relevância cultural ou científica, 

existe a representação digital por meio de modelos tridimensionais (3D). Essa 

tecnologia possibilita uma visão realística do objeto original após o processo de 

captura e processamento digital. (ANDRADE et al., 2010) Logo, é possível utilizá-la 

para atividades educacionais, culturais, científicas, de entretenimento, dentre outras 

ocasiões. 

Dentre as ocasiões que se pode tomar como exemplo da importância da 

utilização de tecnologias 3D para reconstrução e preservação de objetos digitais, 

estão duas situações recentes ocorridas na França e no Brasil. 

No Brasil, no ano de 2018, ocorreu uma das maiores tragédias em um acervo 

físico no mundo — o incêndio do Museu Nacional, na cidade do Rio de Janeiro. Nele 

estavam contidos itens de extrema relevância não apenas para o país, mas para a 

história da humanidade, de acordo com relato do diretor do Museu à época, o 

paleontólogo Alexander Kellner, em reportagem realizada pele BBC News Brasil71. 

Em 2019, em Paris, na França, um incêndio de grandes proporções destruiu 

um dos maiores símbolos da França e do mundo — a Catedral de Notre-Dame72. O 

fogo consumiu grande parte da construção do século XIV, deixando um rastro de 

destruição de objetos artísticos e religiosos que fizeram parte da história da 

humanidade. 

Nesse sentido, questões quanto ao ambiente seguro de armazenamento de 

objetos que remontam a séculos de existência evidenciam a necessidade de um 

 
71 Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/geral-48550660 Acesso em 28 jan.2021. 
72 Disponível em https://istoe.com.br/o-incendio-da-catedral-de-notre-dame/ Acesso em 28 jan.2021. 
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debate sobre desenvolvimento e implementação de políticas de preservação digital 

de objetos e obras. 

Iniciativas quanto ao redesenho e a criação de réplicas em modelos 

tridimensionais impulsionaram a discussão e surgiram como uma solução para 

reconstruções em situações semelhantes às mencionadas anteriormente. Em 

reportagem na Revista Superinteressante73, por exemplo, uma Universidade norte-

americana tem um modelo em 3D preciso da catedral destruída na França. O projeto 

Mapping Gothic France74 também é um exemplo da concretização do uso das 

tecnologias tridimensionais para mapeamento e identificação em mínimos detalhes 

para reconstruções reais e virtuais. Essas tecnologias não se restringem à 

reconstrução de edificações históricas, mas disponibilizam diversos tipos de acervos 

que armazenam objetos de naturezas variadas. 

A aplicação de tecnologias tridimensionais em fósseis está sujeita às mesmas 

técnicas e métodos de captura, pois mantém a missão de garantir a preservação da 

herança de determinado patrimônio paleontológico para o desenvolvimento da cultura 

científica, bem como a difusão do conhecimento ao público interessado. No entanto, 

a disponibilização de tais acervos com ações direcionadas à educação aponta um 

bom caminho proporcionado por essas tecnologias (CARVALHO, 2010) em 

modelagem 3D, o que, consequentemente, possibilita maior interação entre 

pesquisadores e o público em geral.  

 No caso dos fósseis, é confeccionada uma réplica, aplicando-se uma técnica 

de escultura em gesso das peças, na qual, posteriormente, pode ser realizada a 

captura do objeto com equipamentos adequados, para depois converter para o 

formato digital.  

 O Laboratório de Ecologia e Geologia da Universidade Federal da Bahia (LEG-

Ufba), em Vitória da Conquista, sob a responsabilidade do professor Mário Dantas, 

faz referência a essa técnica no seu canal de divulgação científica — o PaleoTube75 

—, disponível na plataforma do YouTube.   

 A bióloga Adaiana Marta, integrante da equipe do LEG-Ufba faz uma 

demonstração do processo de confecção de réplica fóssil em vídeo veiculado e citado 

 
73 Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/universidade-nos-eua-guarda-modelo-3d-mais-preciso-da-
catedral-de-notre-dame/ Acesso em 28 jan.2021. 
74 Disponível em: http://mappinggothic.org/ Acesso em 28 jan.2021. 
75 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mDs7XC1ij8Q&list=LL&index=42 Acesso em 23 jan.2021. 
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anteriormente. A técnica consiste basicamente na modelagem de objetos fósseis a 

partir de uma folha de isopor, lixamento e pintura. Na sequência, aplica-se gesso, 

respeitando o tempo de secagem, quando o objeto é esculpido semelhante ao formato 

e com detalhes do fóssil original. Essa técnica preserva o fóssil original do manuseio, 

evitando acidentes, como quebra, ações químicas do ambiente e desgaste da ação 

humana, facilitando transporte dos fósseis, devido ao peso ser bastante inferior em 

comparação com a peça original. 

 A partir da iniciativa de confeccionar réplicas fósseis, há a possibilidade de 

realização de capturas imagéticas digitais de tais objetos, com fins de disponibilização 

ao público por meio da internet, obtendo maior alcance na disseminação do 

conhecimento paleontológico. Um exemplo são as ações empreendidas pelo Museu 

Nacional após o fatídico incêndio ocorrido, que, em parceria com a empresa Google, 

inseriu parte de seu acervo reconstruído digitalmente na plataforma Google Art & 

Culture76, disponível para tour virtual dentro das instalações do museu, o que viabiliza 

a contemplação do acervo paleontológico e demais itens que abriga.   

 No livro Tecnologias 3D: desvendando o passado, modelando o futuro (2013), 

os autores contribuem ao reforçar o papel das novas tecnologias nos 

empreendimentos científicos e educacionais: 

 

A complementariedade tecnológica aliada à atitude colaborativa são 
fatores que unem os pesquisadores no emprego de metodologias de 
obtenção de imagens tridimensionais, na edição dessas imagens e na 
prototipagem de estruturas físicas em várias áreas do conhecimento. 
Alguns dos trabalhos são de grande interesse popular e significativa 
relevância científica [...] (SANTOS et al., 2013, apresentação) 

 

Iniciativas como as do Grupo Imago de Pesquisa da UFPR, que desenvolvem 

um projeto de virtualização de objetos naturais e culturais, auxiliam a compreender a 

importância e a dimensão de tal ação de preservação digital, pois apresentam um 

sistema de Museu Virtual 3D, para “[...] que os resultados sejam visualizados de forma 

simples e interativa, pela Internet e sem a necessidade do uso de computadores ou 

periféricos sofisticados.” (ANDRADE et al., 2010, p. 88) O Museu Virtual 3D foi 

desenvolvido em plataformas de hardware de baixo custo, por motivo de restrição de 

recursos.  

 
76 Disponível em https://artsandculture.google.com/project/museu-nacional-brasil?hl=pt Acesso em 29 
jan.2021. 
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Esses museus virtuais viabilizam uma nova maneira de acesso ao 

conhecimento, disponível pela web, proporcionando às pessoas a visita em qualquer 

parte do mundo. A realidade virtual permite a visualização de detalhes, ângulos 

variados das obras, objetos e registros que não seria possível presencialmente. 

(ANDRADE et al., 2010) 

De acordo com artigo publicado pelo referido grupo de pesquisa intitulado como 

“Preservação digital de acervos naturais e culturais na UFPR: iniciativas do grupo 

Imago para construção de modelos 3D realísticos e museu virtual interativo acessível 

pela internet”, o processo de virtualização do objeto é composto por três etapas: a) 

aquisição de dados; b) reconstrução da geometria; c) geração de texturas em alta 

resolução. 

O processo de aquisição, ou captura, é realizado através de câmera fotográfica, 

sob vários ângulos. As figuras 14 e 15 a seguir demonstram esse processo. 

 

       FIGURA 14 – Processo de digitalização em 3D de fóssil 

FONTE: Andrade (2012, p. 92) 
 

De acordo com Pavlidis (2006, p. 93)77, há três aspectos principais que 

influenciam uma operação bem-sucedida na aplicação de tecnologias tridimensionais: 

 
77 No original: “1. Complexity in size and shape; 2. Morphological complexity (level of detail); 3. Diversity of raw 
materials. […] There are different techniques for ceramic or metallic or glass objects. It should also be noted 
that techniques with satisfying results for one kind of objects.” 
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1. Complexidade no tamanho e forma; 
2. Complexidade morfológica (nível de detalhe); 
3. Diversidade de matéria-prima. 
[...] Existem diferentes técnicas para objetos de cerâmica, ou metálico 
ou vidro. Também deve ser notado que técnicas com resultados 
satisfatórios para cada tipo de objeto. 

 
 

FIGURA 15 – Ilustração do processamento de modelo em 3D de fóssil 

 
    FONTE: Andrade (2010. p. 91) 
 

 
 A disponibilização de objetos ou registros virtuais possibilita a difusão de 

patrimônios culturais e naturais em nível mundial ao reconstituir e construir um espaço 

inovador de transmissão do conhecimento. E o uso das tecnologias 3D amplia a 

discussão sobre a democratização do acesso à informação e a necessária inclusão 

digital.  
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7. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Conforme exposto, a coleta de dados presencial no município de Nova 

Redenção/BA, onde está localizado o Poço Azul, foi impossibilitada devido ao estado 

de pandemia global. A fim de contornar a situação, foi elaborado um questionário 

estruturado por meio do Formulário Google78 (Google Forms) para a referida coleta 

de dados, obedecendo aos critérios a serem explicitados no capítulo seguinte. 

Da mesma maneira, o impedimento aplicou-se ao Museu de Ciências Naturais 

da PUC-Minas. Por isso, a entrevista foi realizada a partir de um roteiro de entrevista, 

disponível para consulta no Apêndice B deste trabalho. 

Assim, para auxiliar o embasamento deste estudo, foram analisadas 

informações referentes ao Poço Azul por meio de visitantes do local, com base nos 

elementos disseminados por eles próprios. Tais relatos estão indicados e explicitados 

no capítulo a seguir.  

O procedimento metodológico desta pesquisa foi adotado por meio de um 

cruzamento entre documentos (ou registros de conhecimento) representados pelos 

objetos fósseis, sob uma perspectiva documental, por intermédio de tecnologias, 

instituições e saberes, captando culturas, memórias e conhecimentos coletivos.  

A seguir, apresenta-se a metodologia empregada neste trabalho. 

 

7.1 O PROBLEMA 

 

A ausência de políticas para preservação digital dos achados fósseis do Poço 

Azul impacta a acessibilidade e a consequente limitação da difusão desse 

conhecimento tanto na comunidade científica e no público em geral como entre 

interessados no assunto e a comunidade de Nova Redenção/BA, considerando os 

contextos social, econômico e cultural.  

 

 

 
78 Disponível em: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTf7nYtaU03I_mpUmhu1FYetVGnte8yH100EK4mhqx5EkJgA/view
form. Acesso em: 27 mar. 2021. 
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7.2 HIPÓTESE 

 

Uma política de preservação digital, ao dar acesso aos achados fósseis, 

possibilita a construção do conhecimento sobre as transformações geológicas e da 

fauna ocorridas através do tempo na atual localidade de Nova Redenção/BA, além de 

poder propiciar o desenvolvimento social, econômico e cultural dessa comunidade.  

 

7.3 AXIOMA 

 

Uma política de preservação digital, ao dar acesso aos achados fósseis, é 

capaz de promover o desenvolvimento econômico, social e cultural da comunidade de 

Nova Redenção/BA. 

 

7.4 OBJETIVOS 

 

A seguir, são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos desta 

pesquisa. 

 

7.4.1 Objetivo Geral 

 

Propor diretrizes e ações de preservação digital adequadas aos materiais 

fósseis encontrados e que contribuam para a difusão do conhecimento sobre a região 

do Poço Azul/BA. 

 

7.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Demonstrar a importância da preservação digital deste patrimônio 

paleontológico para a difusão no âmbito da ciência, das comunidades locais e 

do público em geral; 

• identificar ações de preservação digital que porventura existam no 

Museu de Ciências Naturais da PUC-Minas, local que abriga os achados 

fósseis no Poço Azul/BA; 
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• levantar as potencialidades socioeconômicas e culturais que a 

preservação digital poderá trazer em benefício da comunidade de Nova 

Redenção. 

 

 

7.5 MÉTODO DE ABORDAGEM 

 

Este trabalho utiliza o método de abordagem hipotético-dedutiva, que é 

caracterizado pela identificação de um conflito posto pela problematização da 

pesquisa, a fim de compreender e identificar o problema, que, neste caso, versa sobre 

o impacto da ausência de políticas de preservação digital para difusão do 

conhecimento sobre os fósseis encontrados, com o auxílio de teorias que tratam do 

tema. Logo, esta pesquisa instaura uma proposição passível de verificação, qual seja 

a conjectura ou hipótese a respeito da preservação de tais achados e sua importância 

como propiciador de desenvolvimento social, cultural e econômico da região do Poço 

Azul. 

 

7.6 MÉTODO DE PROCEDIMENTOS 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva; os procedimentos são 

constituídos de estudo de caso, análise documental e pesquisa ex-post-facto. 

 

7.7 TÉCNICAS 

 

As técnicas adotadas compreendem a observação direta extensiva por meio de 

entrevista a um pesquisador que visitou a instituição. O tipo de entrevista realizada é 

a semiestruturada e focalizada, que não foi seguida rigorosamente, da qual se 

pretendeu extrair maiores informações necessárias à investigação. Tal análise 

pretendeu identificar noções de conhecimento sobre o local, o qual é considerado um 

importante sítio paleontológico. Para isso, foi aplicado um questionário aos atores de 

Nova Redenção, conforme mencionado no início desta seção. 

Os atores de Nova Redenção/BA, para fins desta pesquisa, são pessoas que 

têm alguma experiência relacionada ao tempo de vivência na comunidade e/ou que 
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desempenham algum papel protagonista na região. Os sujeitos que responderam ao 

questionário foram os seguintes: 

 

1) líder comunitário morador da região; 

2) guia turístico e espeleólogo; 

3) secretário de educação municipal/servidor público; 

4) ex-prefeito do município/servidor público; 

5) educador local; 

6) mídia local; 

7) administrador do Poço Azul. 

 

Cada um dos sujeitos entrevistados respondeu ao questionário disponibilizado 

por e-mail e por meio do aplicativo de mensagem instantânea, o WhatsApp. O 

instrumento de coleta de dados consistiu em dez questões para análise dos 

participantes.  

A revisão de literatura serve como técnica para embasar teoricamente o 

trabalho a partir da consulta a livros, artigos científicos, notícias relacionadas ao tema 

da preservação digital. 

A pesquisa documental, por sua vez, no acervo da instituição objetiva coletar 

maiores informações para a investigação, identificando as tipologias documentais e 

ações de preservação digital.  

No entanto, devido à pandemia global, a pretensa entrevista e a pesquisa 

presencial no museu onde estão abrigados os fósseis coletados no Poço Azul foram 

impossibilitadas. Por isso, entrevistou-se um pesquisador que visitou a instituição; e a 

coleta de dados foi realizada por meio de dispositivo tecnológico de videoconferência.  

Por fim, foi realizada uma análise de dados, verificando, por meio de perfis 

populares criados na plataforma YouTube que visitaram o Poço Azul, o conhecimento 

a respeito da exploração ou sobre os achados fósseis do local. 

A seguir, estão os critérios utilizados para a análise (o período verificado 

compreendeu os dias 27 e 28 de maio de 2020): 

 

1) Possuir perfil no aplicativo YouTube; 

2) no vídeo criado, demonstrar que documentou sua visita ao Poço Azul; 
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3) possuir número de seguidores maior ou igual a 1 mil inscritos; 

4) haver menção de algum dos termos chave: animal pré-histórico; 

preguiça gigante; fósseis; achados fósseis; Paleontologia.  

5) termos de busca utilizados para localizar as páginas/perfis utilizados na 

pesquisa do YouTube: Poço; Azul; Chapada; Diamantina; 

 

Os dados utilizados para realização da análise são:  

a) Endereço eletrônico (URL);  

b) nome do site/perfil;  

c) título do vídeo;  

d) data do vídeo;  

e) quantidade de inscritos;  

f) quantidade de visualização;  

g) termos ou menções. 

 

Essa escolha se justifica por se considerar esse conhecimento como premissa 

para a preservação. 

Os resultados são expostos na subseção “8.3 Análise de dados de perfis na 

internet”. 
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8. ANÁLISE DE DADOS 

 

A seguir, são apresentados os dados obtidos por meio do questionário 

submetido aos atores de Nova Redenção/BA, a entrevista com o pesquisador que 

visitou o Museu PUC-Minas e, por fim, a análise dos perfis de pessoas que visitaram 

o Poço Azul. 

Os gráficos que ilustram os dados analisados na subseção a seguir podem ser 

consultados no APÊNDICE A. 

 

8.1 QUESTIONÁRIO: ATORES DE NOVA REDENÇÃO/BA 

 

 Ao serem questionados se conheciam o local chamado Poço Azul, localizado 

no município de Nova Redenção, na região da Chapada Diamantina/BA, 100% 

(número de atores que responderam o questionário) afirmaram que sim. Esses dados 

revelam o nível de popularização do conhecimento acerca da caverna entre a 

comunidade. 

 Questionados sobre qual a fonte de informação que propagou o conhecimento 

sobre o Poço Azul, 28,6% entre os respondentes indicaram que a TV foi o meio. As 

demais respostas envolveram: visitas; familiares; o fato de ser filho da região e 

pertencer à própria comunidade, o que representa 14,3% das respostas. Isso 

demonstra o nível de disseminação da informação sobre a região e, 

consequentemente, a caverna do Poço Azul. 

 Em relação ao conhecimento acerca da exploração paleontológica, 100% dos 

entrevistados revelaram ter conhecimento sobre esse evento. Esses dados revelam a 

dimensão da popularização dessa expedição na comunidade de Nova Redenção/BA. 

 De forma semelhante, questionou-se sobre a fonte de informaçao a respeito da 

expedição paleontológica. Os dados revelaram que 14,3% indicaram a TV; outros 

14,3% indicaram o rádio e outros 14,3% indicaram a Internet; 28,6% apontaram que 

os amigos foram uma fonte de informação sobre o assunto e outros 28,6% 

assinalaram que trabalharam junto com a equipe da expedição. Esses dados 

demonstram o nível de envolvimento da comunidade com a expedição, além do fato 

de a popularização desse evento ter sido feita por meio das tecnologias de alcance 

de massa, como o rádio, a TV e a Internet. 
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 Na sequência, foram perguntados sobre se tinham conhecimento sobre a 

produção de um filme durante a expedição paleontológica que retrataria o Brasil da 

Pré-História. A totalidade dos 100% dos entrevistados respondeu que sim, tiveram 

conhecimento desse fato. Isso evidencia o engajamento e o envolvimento sobre as 

descobertas paleontológicas. 

 Sobre o interesse em relação aos fósseis, os entrevistados foram questionados 

sobre se teriam algum interesse em conhecer esses achados fósseis. A totalidade dos 

100% dos entrevistados respondeu sim a essa pergunta. Esses dados apontam a 

unanimidade da comunidade em conhecer esses objetos fósseis descobertos, 

ressaltando sua importância não apenas quanto aos aspectos científicos, mas para a 

comunidade de Nova Redenção/BA. 

 Relacionado ao aspecto da preservação dos achados fósseis, foram 

perguntados se compreendem a importância de preservá-los, considerando que 

poderiam indicar mais de uma opção, quais sejam: a) ciência; b) público geral; c) 

economia local; d) cultural local; e) sociedade local; f) turismo. Assim, 85,7% dos 

entrevistados indicaram que é importante preservar para a ciência e para a cultura 

local; os 71,4% dos entrevistados indicaram que seria importante preservar para o 

público geral, a economia local e para o turismo; e para 57,1%, seria importante para 

a sociedade local. Logo, os dados revelam a percepção dos entrevistados da 

importância dos achados fósseis não apenas para a ciência, mas para a própria 

região.  

 Ainda sobre as questões apresentadas para a comunidade, foram 

apresentadas proposições para que os entrevistados julgassem conforme sua 

percepção do tema. As proposições foram: 

 

a) O Poço Azul é reconhecido como um sítio paleontológico na região de Nova 

Redenção/BA. 

b) É importante preservar os achados fósseis do Poço Azul, pois trazem 

importantes contribuições à ciência. 

c) É importante preservar os achados fósseis do Poço Azul, pois trazem 

importantes contribuições para a comunidade de Nova Redenção/BA. 

d) Os achados fósseis do Poço Azul podem dar visibilidade à região, impactando 

a economia local de Nova Redenção/BA. 



133 
 

e) A criação de instituições culturais na região sobre os achados fósseis 

contribuiria com o desenvolvimento social e cultural da região de Nova 

Redenção/BA. 

f) As tecnologias de informação e comunicação contribuiriam para a 

popularização dos achados fósseis do Poço Azul. 

g) O valor do patrimônio natural da região do Poço Azul seria reconhecido a partir 

de ações educativas sobre os achados fósseis. 

 

Para cada opção, eles poderiam assinalar as seguintes alternativas: 

 

1- Concordo totalmente 

2- Concordo parcialmente 

3- Discordo totalmente 

4- Discordo parcialmente 

5- Não tenho conhecimento 

 

Os 87% dos entrevistados assinalaram a alternativa 1 – Concordo totalmente com 

a proposição a); os 13% dos entrevistados assinalaram a alternativa 2 – Concordo 

parcialmente com a proposição a).  Para as demais proposições de b) a g), 100% dos 

entrevistados assinalaram a alternativa 1 – Concordo totalmente. Ou seja, esses 

dados apresentam a importância percebida pelos entrevistados relacionada às ações 

que visam ao desenvolvimento local.   

 No contexto da acessibilidade e do interesse dos achados fósseis, foi perguntado 

sobre se esse acervo estivesse acessível on-line, haveria interesse por parte da comunidade 

em conhecê-lo. Os 100% dos entrevistados responderam que sim, com certeza haveria 

interesse em conhecer o acervo desses achados fósseis. Tal expectativa indica a relevância 

dos fósseis encontrados para a comunidade. 

 Por fim, foi destinado um espaço para que os entrevistados pudessem tecer 

comentários, críticas, sugestões ou mencionar algo relacionado ao tema da pesquisa. O 

resultado está indicado na Figura 16 . 
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Figura 16 – Comentários gerais 
 

 
FONTE: Dados de pesquisa 

 

Na questão 10, há comentários, críticas, sugestões e opiniões sobre o tema. 

Destaca-se o posicionamento dos entrevistados ao mencionarem a respeito das 

réplicas dos achados fósseis como instrumentos de difusão desse conhecimento entre 

a população local. Afirmam que a implantação de um museu com as réplicas atrairia 

para a região desenvolvimento econômico e social. Isso posto, evidencia-se a 

importância da preservação digital como propagadora de informações acerca dos 

fósseis. 

É notória a percepção da importância da discussão do tema pela comunidade, 

devido ao local ter sido palco de tal exploração paleontológica e que, até o momento, 

é carente de ações que promovam o fomento desse conhecimento que tanto contribui 

para a ciência. Porém, é necessário compreender como as explorações 

paleontológicas podem interferir positivamente nesse contexto. Também importa 

mencionar a ausência de laços que os cientistas poderiam criar com as comunidades, 

reforçando o papel social da ciência neste aspecto. Tais pontos serão considerados 

durante as análises a seguir. 
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8.2  ENTREVISTA: MUSEU CIÊNCIAS NATURAIS PUC-MINAS 

 

O contato com a instituição do Museu de Ciências Naturais da PUC-Minas teria 

a finalidade de identificar ações de preservação digital que porventura são adotados 

no acervo do museu, especificamente na coleção de fósseis do Poço Azul. A 

comunicação inicial com a equipe do museu foi realizada no mês de agosto de 2019, 

a fim de estabelecer uma relação entre pesquisador e instituição, conforme 

demonstrado no Apêndice B. Porém, ao longo do desenvolvimento da pesquisa, 

tentaram-se reiterados contatos com a equipe por meio de e-mails enviados em 

diversas datas, conforme consta nos Apêndices C, D, E e F. Todavia, o estado de 

pandemia global devido ao coronavírus afetou o funcionamento de vários 

estabelecimentos em vários estados do país. O estado de Minas Gerais adotou a 

estratégia do fechamento total de atividades não essenciais79, o que afetou a 

condução da pesquisa. A esse fato atribui-se a ausência de comunicação por parte 

da equipe do museu. 

Assim, na tentativa em compreender o funcionamento do museu e o objetivo 

das expedições paleontológicas, entrevistou-se um pesquisador, doutor em Ciências 

Biológicas (Zoologia) pelo Museu Nacional/UFRJ, que visitou essa instituição. Sua 

pesquisa esteve voltada aos estudos de evolução de um determinado grupo de 

mamíferos. 

Essa entrevista ocorreu em 4 de março de 2021, às 16h, com término às 18h10. 

Em conversa prévia sobre a instituição, questionou-se a respeito da expedição 

ao Poço Azul, do ponto de vista de suas contribuições ao local. O entrevistado 

argumentou que nem sempre é possível executar um projeto de extensão na 

expedição paleontológica. Cada expedição é única e tem em si um propósito, e 

algumas variáveis podem afetar o trabalho nas comunidades em que há vestígios e 

consequente coleta de fósseis, por exemplo, a relação do profissional com a 

comunidade; o objetivo, o prazo e o orçamento da expedição, que geralmente são 

bem limitados. 

 
79 Disponível em https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/03/03/governo-de-minas-decreta-
lockdown-em-80-cidades.ghtml Acesso em 26 mar.2021. 
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Adentrando as questões elaboradas no roteiro de entrevista, foi indagado ao 

pesquisador sobre qual o nível de relevância desses achados fósseis para a 

Paleontologia, o que ele destacou: 

 
[...] a megafauna brasileira é bastante representativa. A América do 
Sul teve uma fauna muito particular [...] nesse sentido, os achados do 
Poço Azul revelaram uma grande quantidade de novas espécies, de 
indivíduos completos e de novos ossos que representam espécies, 
conhecidas. Acredito que tenha um impacto bastante profundo no 
conhecimento da sistemática da diversidade da fauna de mamíferos 
daquele período. (ENTREVISTADO, 2021) 

 

Ele ainda relata que cada vez que se descobrem novas técnicas de 

investigação na Paleontologia, consegue-se extrair novas informações desse 

material. Portanto, mesmo que já tenham se passado 15 anos, não há como calcular 

a importância atual. Ainda há muito o que ser descoberto. 

Avançando sobre questões relacionadas à coleção encontrada no Poço Azul, 

ele destaca que o museu tem alguns laboratórios. Considera o Laboratório de 

Paleontologia como um dos maiores existentes. Ele cita que o setor de Museologia, 

junto com a equipe do curador da coleção, Dr. Cástor Cartelle, devem estar ocupados 

com tais fósseis dos quais se confeccionaram réplicas para a exposição, mas não 

ficou evidente se elas foram enviadas para a comunidade de Nova Redenção/BA. 

Acrescentou que o curador do museu tem uma política consciente em relação à 

exposição de fósseis, por isso sempre utiliza o grupo do museu para confeccionar 

réplicas, evitando expor os originais. O museu tem uma equipe de museólogos voltada 

para ações de extensão, educativas, porém não foi identificado na sua fala se tais 

ações são direcionadas também para a comunidade de Nova Redenção/BA. 

Apesar de considerar muito necessária uma iniciativa de virtualização, ele 

desconhece algo dessa natureza. Destaca que o museu, em sua visão pessoal, é uma 

referência em História Natural em âmbito nacional. 

Em relação aos critérios de organização do acervo, conforme sua observação 

e com base na sua experiência de uso, cada exemplar apresenta um lastro e uma 

ficha que o identifica e que é registrado no livro de tombo da instituição, contudo o 

entrevistado acredita que esses requisitos são também inseridos em tabela eletrônica 

Excel ou em algum outro sistema eletrônico de controle.  
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Sobre os documentos que podem compor um acervo paleontológico, ele não 

soube informar se há diários de campo ou outros tipos de documentos. Porém, relatou 

que em suas expedições sempre havia cadernos de anotações a fim de descrever as 

condições e disposições de fósseis encontrados. Estas disposições são registradas 

por meio de desenhos esquemáticos — croquis —, embora nem todo pesquisador 

utilize tal técnica. No caso do Poço Azul, não há desenhos esquemáticos, porque 

nesse caso se faz uso de uma coleta excepcional, que demanda a realização por 

mergulhadores. 

 Por fim, seu conhecimento em confeccionar modelos tridimensionais indica que 

esse é um nicho a ser explorado pelas instituições brasileiras que detêm coleções 

naturais. O entrevistado contribui com o relato de sua experiência em modelagem de 

fósseis em 3D ao compartilhar esses dados e informações em plataformas acessadas 

por pessoas de distintos interesses, especialmente o científico. Seu trabalho tem sido 

compartilhado no repositório Sketchfab80, um ambiente colaborativo com diversos 

tipos de objetos tridimensionais, classificados e categorizados. A proposta da 

plataforma é oportunizar experiências multimídias por meio da aquisição de peças 

virtuais tridimensionais, servindo a fins diversos, como desenvolvimento de jogos, 

povoamento de ambientes digitais, criação de vídeos, dentre outros. Na sua visão, 

locais que recebam tais arquivos contendo informações científicas sobre fósseis, 

criados a partir de partes originais, possibilitam o acesso de outros públicos, 

expandindo assim o compartilhamento da ciência e alcançando outros grupos de 

interesse. 

 

8.3 ANÁLISE DE DADOS DE PERFIS NA INTERNET 

 

A análise desses dados é considerada relevante com base na premissa de se 

conhecer para preservar. Logo, ante a pesquisa que objetiva investigar a preservação 

digital desses achados fósseis e sua importância, nota-se que esse recorte da análise 

dos dados complementa este estudo. 

Durante este trabalho, foram analisados conteúdos disponíveis na Internet no 

aplicativo de vídeos YouTube que se referissem à Chapada Diamantina, 

 
80 Disponível em: https://sketchfab.com/search?q=museo+del+plata&sort_by=-relevance&type=models Acesso 
em 27 mar.2021 
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especificamente ao Poço Azul. Essa análise verificou os perfis existentes 

considerando a relevância do alcance das informações disponíveis com base na 

quantidade de pessoas que acompanham determinada página ou perfil, o que 

popularmente é conhecido como “número de seguidores”. 

Tratou-se de observar nos vídeos menções sobre a descoberta dos achados 

fósseis no Poço Azul. O intuito foi identificar se visitantes ocasionais, em algum 

momento, representados pelos idealizadores dos vídeos, demonstraram saber que a 

localidade, tempos atrás, foi palco de descobertas científicas paleontológicas 

relacionadas a diferentes formas de vida de tempos muito anteriores ao atual. 

Para verificar tais indícios, foi realizada a análise de dados dos vídeos a partir 

de menções dos termos chave: animal pré-histórico; preguiça gigante; fósseis; 

achados fósseis; Paleontologia. 

Os resultados encontrados demonstram que das 17 páginas de conteúdo que 

atendem aos requisitos estabelecidos apenas três apresentam alguma menção aos 

termos estipulados, ou seja, 17 % do universo analisado fazem alguma referência a 

descobertas científicas no local. 

No entanto, no universo total analisado, os três perfis que fazem alguma 

menção à descoberta científica no local são perfis jornalísticos ou mergulhadores 

profissionais estrangeiros. Isso pode demonstrar primariamente que o público em 

geral não obteve ou não recebeu alguma informação sobre achados fósseis no local, 

tão importantes para a ciência. Outrossim, possivelmente, os titulares dos perfis 

podem ter julgado que não fosse um conteúdo importante ou relevante para ser 

divulgado em seus perfis. 

A Tabela 1, a seguir, registra os resultados aqui expostos. 
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Tabela 1 – Levantamento de perfis em visita ao Poço Azul 
 

 

 
FONTE: Dados de pesquisa  
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9. CONCLUSÃO 

 

A preservação digital em acervos paleontológicos é ainda um campo a ser 

desbravado pela Ciência da Informação. É escassa a literatura que aborda os 

aspectos aplicáveis ou vivenciados de uma política de preservação digital no campo 

das ciências naturais. Por isso, os estudiosos reconhecem, quanto aos aspectos das 

informações em ambiente digital, que as ações e práticas de informações digitais são 

aplicáveis em variadas naturezas de acervo.  

As novas tecnologias digitais, como as tridimensionais, são um desafio a ser 

transposto, primeiramente porque estão relacionadas a sua popularização e à 

capacitação de profissionais para desenvolverem sua aplicação. Com isso, há um 

vasto campo a ser estudado e desenvolvido. As coleções naturais são um nicho a ser 

experienciado e desenvolvido no Brasil. Este trabalho traz uma breve apresentação 

desse campo que pode ser observado pelos profissionais que estudam a informação 

e o seu acesso, estes representados por arquivistas, bibliotecários e museólogos. 

Neste estudo, foi apresentado o campo das Geociências, mais especificamente 

da Paleontologia, considerando seu desenvolvimento e seus estudos, sobretudo com 

relação aos objetos fósseis, documentos que desmistificam o passado remoto. Aliado 

a isso, pôs-se em discussão a interdisciplinaridade possível entre a Paleontologia e a 

Ciência da Informação, demonstrando as possibilidades e contribuições recíprocas 

existentes. 

Analisando os fósseis sob uma perspectiva documental, amparada pelos 

estudos de Paul Otlet, Suzanne Briet e Michael Buckland, este estudo destaca que os 

objetos dotados de informações contribuem à compreensão de um passado remoto, 

possibilitando a interpretação de animais que viveram anteriormente ao homem, a 

reconstrução dos ambientes em que eles viveram e a ressignificação dos objetos 

fósseis no âmbito dos arquivos, bibliotecas e museus, caracterizados como casas de 

patrimônio.  

Sendo o Poço Azul o cerne das ocorrências de fósseis e apesar de ser um local 

paradisíaco, a região está inserida em uma das comunidades mais pobres da 

Chapada Diamantina. Portanto, o evento da coleta dos fósseis é tido como um 

acontecimento relevante para a comunidade, conforme observado pelos 

respondentes do questionário ao compreenderem a importância dos achados fósseis.  
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De acordo com os respondentes do questionário aplicado, em geral, há um alto 

grau de compreensão da importância em preservar os achados fósseis, 

principalmente para a ciência, a cultura local, o público geral, a economia e o turismo 

e, na sequência, para a sociedade local. Os resultados demonstraram também a 

compreensão por parte da comunidade sobre a relevância das contribuições 

científicas e para a comunidade, bem como para a visibilidade da região. Apontaram 

ainda que as tecnologias de informação e comunicação contribuiriam para a 

popularização desses achados na região e o reconhecimento do Poço Azul como 

patrimônio natural.  

A fim de reunir maior quantidade de dados sobre o público em geral, os 

resultados apurados demonstraram pela análise de perfis na internet que poucas 

pessoas conhecem ou compreendem a importância do Poço Azul como sítio 

paleontológico, devido à ausência de menção ao local como sítio paleontológico ou 

de alguma referência aos achados fósseis. Portanto, ações de preservação digital 

nesse acervo paleontológico, localizado no Museu da PUC-Minas, atrairiam maior 

atenção e alcance sobre o assunto e, consequentemente, para a região. 

Foram realizados contatos por e-mail, porém sem sucesso. Contudo, foi 

possível entrevistar um pesquisador que visitou o museu, o qual forneceu uma visão 

sobre a instituição e as expedições paleontológicas de maneira geral, em que destaca 

a quantidade e a diversidade de espécies novas identificadas nos achados fósseis do 

Poço Azul. Suas observações ilustram a incalculável relevância do local, indicando 

que há muito a ser descoberto. O entrevistado relata acerca da política consciente em 

relação à exposição dos fósseis no museu, o qual busca sempre a utilização de 

réplicas com vistas à preservação dos originais. Ainda informa desconhecer qualquer 

iniciativa de virtualização do acervo. 

Os resultados confirmaram pontos dos objetivos específicos da pesquisa ao 

demonstrarem a importância da preservação digital desse patrimônio paleontológico 

para difusão no âmbito da ciência, das comunidades locais e do público em geral, 

além de indicar conhecimento e interesse por parte da comunidade em ter acesso às 

informações paleontológicas. Porém, não se pode concluir de fato que não existe 

alguma ação de preservação digital, considerando que não foi obtido contato 

com representantes da instituição. Logo, a hipótese da pesquisa está parcialmente 

corroborada dados os seus resultados. Entretanto, há que se considerar a questão 
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axiomática identificada na pesquisa que indica que uma política de preservação 

digital, ao dar acesso aos achados fósseis, é capaz de promover o desenvolvimento 

econômico, social e cultural da comunidade de Nova Redenção/BA, uma vez que o 

problema da pesquisa indica que a ausência de políticas de preservação digital 

impacta a acessibilidade e a consequente limitação da difusão desse conhecimento. 

Assim, há que se observar que os resultados apontados demonstram a inexistência 

de tais ações e políticas. 

Uma vez que o objetivo principal da pesquisa foi propor diretrizes e ações de 

preservação digital que se adequassem aos materiais fósseis encontrados e 

contribuíssem para a difusão do conhecimento sobre a região do Poço Azul, indicam-

se as seguintes diretrizes e ações de preservação digital: 

1) Definir quais objetos digitais serão preservados a partir dos objetivos que se 

pretende atingir. 

2) Envolver representantes das áreas envolvidas como Arquivologia, 

Biblioteconomia, Museologia, Ciência da Informação, Tecnologia da 

Informação, Paleontologia, Geologia, Direito, gestores de instituições, além 

de formalizar por meio de disposições regulamentares das instituições. 

3)  Atingir um nível de entendimento homogêneo sobre os conceitos 

envolvidos na gestão dos documentos e sua preservação digital, atividade 

primária da equipe multidisciplinar para elaborar a política de preservação 

digital. 

4) Analisar políticas existentes, identificando elementos que podem ser 

utilizados e/ou adaptados à realidade da instituição. 

5) Buscar parcerias para troca de conhecimento, experiências e soluções. No 

Brasil, por exemplo, a Rede Cariniana81 tem o objetivo de salvaguardar os 

registros de ciência, tecnologia e do patrimônio cultural do Brasil. 

6) Definir quais elementos devem estar presentes no documento ou objeto a 

partir das políticas existentes, parcerias estabelecidas e especificidades da 

instituição. 

7) Compor a estrutura do plano de preservação digital a partir de um rascunho, 

atribuindo aos membros de cada área envolvida a sua confecção de acordo 

com o conhecimento e a especialidade de cada um. 

 
81 Disponível em: https://cariniana.ibict.br/ Acesso em 20 jan.2021 
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8) Discutir e concluir a redação final do documento a ser apresentado às áreas 

interessadas. 

9) Apresentar a minuta da Política de Preservação Digital, discutindo e 

ajustando o documento conforme observações realizadas. Encaminhar, 

posteriormente, às áreas superiores para aprovação e implementação. 

10)  Assegurar a continuidade do processo, pois deverá ser uma atividade 

permanente da instituição 

 

Ainda assim, esta pesquisa tem limitações quanto à exploração do tema da 

preservação digital em demais acervos paleontológicos, uma vez que é restrito e 

limitado apenas ao Museu de Ciências Naturais da PUC-Minas, o qual não foi ouvido 

para atender à proposta do trabalho, dados os motivos já expostos; além de não terem 

sido abordadas técnicas de digitalização e modelagem tridimensionais (3D), não 

terem sido exploradas as potencialidades socioeconômicas e culturais que porventura 

a preservação digital traria como benefícios à comunidade, não ter sido realizado 

estudo comparativo com outras instituições que tivessem acervo virtual e 

possivelmente uma política de preservação digital implementada. Contudo, as 

colocações dos respondentes quanto à necessidade de um museu físico indicam a 

potencialidade que uma exposição virtual em 3D disponível teria na comunidade. 

Desse modo, a pesquisa tenta trazer uma discussão acerca de documentação 

geocientífica e paleontológica, sob a perspectiva dos objetos como documento, na 

perspectiva de aplicar a prática de preservação digital. Logo, este estudo indica 

caminhos a percorrer e investigar ao explorar as lacunas identificadas e as não 

identificadas no estudo. 

Por fim, para além das ações institucionais a serem implementadas e 

percorridas, almeja-se que este tema venha a compor uma agenda política ao 

estimular a preservação e consequente difusão acerca do conhecimento do 

patrimônio paleontológico, propiciando o desenvolvimento local via frentes 

econômicas, sociais e culturais nos recônditos do país e influenciando demais 

comunidades em semelhante situação, de modo a promover a apropriação do 

patrimônio paleontológico pela comunidade em seus contornos identitários. Esta pode 

ser uma questão para outro momento.  
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APÊNDICE A – Gráficos do questionário: Atores de Nova Redenção/BA 
 
 

Gráfico 1 – Nível de conhecimento sobre o Poço Azul 

 

 

Gráfico 2 – Sobre a fonte de informação em relação ao Poço Azul 
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Gráfico 3 – Nível de conhecimento em relação a exploração paleontológica 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Sobre a fonte de informação em relação a exploração paleontológica 
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Gráfico 5 – Sobre o filme produzido durante a exploração paleontológica 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Interesse em relação aos achados fósseis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

Gráfico 7 – Importância da preservação dos achados fósseis 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 – Relevância dos achados fósseis 
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Gráfico 9 – Acessibilidade e interesse
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APÊNDICE B – Roteiro para Entrevista com profissionais da equipe do Museu de 
Ciências Naturais da PUC-Minas 

 

 

 

O que você pesquisa atualmente? ______________________ 

Há quanto tempo está envolvido com essa pesquisa? __________________________ 

Antes da expedição, você conhecia a região do Poço Azul, na Chapada Diamantina/BA? ______ 

 
1. Para você, qual o nível de relevância para a Paleontologia desses achados do Poço Azul? 

 
2. Qual o setor e qual a equipe do Museu de História Natural da PUC Minas ficou responsável 

pelo acervo paleontológico desses achados do Poço Azul? 
 

3. É possível falar um pouco sobre os critérios de organização desses fósseis? Como: 
 

a) Se existe algum tipo de critério de organização (físico e/ou virtual) dado para este acervo: 
catalogação, indexação, descrição das peças do acervo; 

 
4. Quanto às peças fósseis coletadas no Poço Azul, estão expostas no Museu de Ciências Naturais 

da PUC Minas? 
 

5. É aplicada alguma prática para preservação nas peças fósseis?  
 

6. Foram confeccionadas réplicas desses achados fósseis? 
 

7.  Utilizam algum sistema/software de informação para armazenamento dos dados sobre o 
acervo?  
 

8. Existe alguma iniciativa de cybermuseus, e-museus, museu virtual, tour virtual sobre esses 
achados do Poço Azul? Caso SIM, existe algum endereço eletrônico para acesso? Caso NÃO, 
por quê? 
 

9. Havendo acesso virtual do acervo fóssil, qual a motivação dessa iniciativa? 
 

10. Qual o número, ou média de visitantes mensais no museu? Possui esses mesmos dados para 
o Museu Virtual, caso exista? 
 

11. Em relação a expedição ao Poço Azul, possuem documentos como diários de campo, 
cadernetas de anotações, documentos referentes ao trâmite/permissão dos órgãos 
competentes para coleta dos fósseis? 
 

12. Há alguma iniciativa institucional para elaboração/implementação de políticas de preservação 
digital? 
 

13. Há algum profissional atuante da área da Ciência da Informação no Museu PUC Minas?  

 

ENTREVISTADO:  

FORMAÇÃO:  

DATA:  

HORÁRIO INICIO  HORÁRIO TÉRMINO  
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APÊNDICE C – Troca de mensagens de e-mail no ano de 2019 
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APÊNDICE D – Envio de mensagem de e-mail em 02 março de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

APÊNDICE E – Envio de mensagem de e-mail em 08 de março de 2021 
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APÊNDICE F – Envio de mensagem de e-mail em 22 de março de 2021 
 

 

 


