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RESUMO

O arquivo de Américo Jacobina Lacombe, constituído por documentação
iconográfica, tridimensional e textual, foi produzido e acumulado ao longo de sua vida e
abrange, predominantemente, o período entre as décadas de 1920 e 1990. O farto material,
doado à Fundação Casa de Rui Barbosa em 1995, representa a história de sua vida familiar,
pública e profissional.
Articulando a metodologia arquivística com a pesquisa histórica biográfica, esse
trabalho pretende elaborar perfis biográficos das diversas pessoas presentes no acervo identificadas e listadas pelo projeto “Arquivos pessoais de valor histórico - Américo
Lourenço Jacobina” em andamento no Serviço de Arquivo Histórico e Institucional -,
evidenciando suas relações com o produtor do arquivo.
A metodologia sustenta-se na normalização internacional ISAAR-CPF, na pesquisa
histórica biográfica e no processo de pesquisa arquivística. O trabalho busca contribuir para
a elaboração de um modelo de arranjo do referido fundo e para a posterior descrição do
mesmo, colaborando com a tarefa de compreensão do seu contexto arquivístico e de seu
universo social e histórico.

Atividades do bolsista

Ao bolsista caberá o levantamento bibliográfico; a identificação dos titulares das
pastas nominais do arquivo Américo Jacobina Lacombe e de outros nomes destacados no
projeto “Arquivos pessoais de valor histórico - Américo Lourenço Jacobina” em andamento
no SAHI; a seleção das fontes bibliográficas e de bases de dados condizentes com os
objetivos do trabalho; a pesquisa biográfica nas fontes bibliográficas e em bases de dados
na Internet; e a participação na elaboração dos perfis biográficos.
Seu trabalho será acompanhado, analisado e avaliado constantemente por meio de
reuniões com o orientador e de relatórios, que terão periodicidade de seis meses, até a
conclusão do projeto.

