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Sinopse

Este programa apresenta os fundamentos da criação e a possível configuração institucional do Instituto Marcelo Déda, apresentando pontos  específicos que se relacionam 

aos vários aspectos necessários para a efetivação do Instituto, tanto do seu continente quanto do seu conteúdo. 

“Sei que hoje, não sou aqui apenas um,
nem me caibo na solidão do pronome eu.
Aqui e agora, sou muitos.” Marcelo Déda, 2007.



O Instituto Marcelo Déda (a seguir, IMD) é uma organização sem fins lucrativos, apartidária, capaz de agir na formação, preservação e dinamização do legado do 

homem público Marcelo Déda, a partir da intervenção técnica e sociocultural baseada em:

Custodiar dinamicamente o Arquivo Pessoal de Marcelo Déda Chagas (ApMDC) -e coleções e fundos inter-relacionados- realizando todas as intervenções arquivísticas 

necessárias para sua preservação e divulgação, em especial, por meio de um sistema de informações arquivísticas destinado ao acesso público (pesquisa remota). 

Ademais de servir à pesquisa, o ApMDC subsidiará ações e atividades do IMD tanto ideológica quanto referencial e materialmente. Já está prevista a elaboração imediata de 

produtos editoriais destinados à pesquisa cultural e científica do acervo tais como Catálogos, Inventários, publicações literárias e científicas, além de buscar difundir sua vasta 

atuação como homem público: o político, o militante, o poeta, o amante da cultura e das artes.

Disseminar valores e crenças que nortearam sua atuação pública: seu projeto político, social, cultural etc. que abstraídas do contexto original se inserem na conjuntura da 

memória coletiva com a perspectiva de legado, vinculado à um fragmento da história de Sergipe, do Nordeste e do Brasil.

O papel institucional deverá cumprir esses  eixos de forma sinérgica para produzir reflexões, discursos e conhecimento no tempo presente, utilizando-se das materialidades e 

imaterialidades do passado e da perspectiva histórica de contribuir a um futuro mais justo e igualitário às novas gerações.

Justificativas: a memória e o ideário político



Art. 3º.  Objetivos e Finalidades:

I. Promover, latu sensu, a custódia e a difusão do Arquivo Pessoal Marcelo Déda Chagas, e de todos os outros fundos ou coleções - de guarda do IMD - que lhe sejam 

incorporados ou relacionados, sob as bases científicas da moderna arquivologia, preservando e conservando preventivamente as materialidades da memória para fins 

culturais, científicos, educacionais, lazer e informação.

II. Preservar o legado imaterial do seu fundador enquanto homem público, promovendo os valores, as crenças e o ideário político, social e cultural que Marcelo Déda 

cultivara em vida por meio de ações culturais, sociais, pedagógicas, científicas e afins.

III. Promover p líticas e difundir boas práticas de gestão pública e governamental, com independência ideológica, partidária e governamental, enfatizando:

a) Valores de cidadania e justiça social;

b) A promoção do desenvolvimento econômico e social e o combate à pobreza;

c) A ética, a paz, os direitos humanos, a educação, a inclusão social, a democracia e outros valores fundamentais da convivência social.

Art. 4º.  Para o alcance dos seus objetivos e finalidades, poderá o Instituto Marcelo Déda promover, articular, executar ou patrocinar:

I.  Projetos de investigação em domínios concernentes aos objetivos e finalidades dispostos no Artigo 3º;

II.  Ações de formação, capacitação e de debate por meio de conferências, seminários, colóquios, workshops e atividades afins;

III.  Atividades culturais-pedagógicas ou afins, com especial direcionamento a jovens carentes e portadores de necessidades especiais;

IV. Atividades relacionadas à editoração, publicação e comercialização de obras relacionadas aos objetivos e finalidades institucionais e à memória de Marcelo Déda;

V.  Instituir prêmios e conceder bolsas de estudos, para jovens carentes ou portadores de necessidades especiais, compatíveis com seus fins e possibilidades.

VI. Constituir uma biblioteca especializada, de livre acesso público, que buscará priorizar em suas atividades os domínios científicos da:  Ciência política; Movimentos 

sociais e políticos organizados; Poesia universal; e Ações governamentais e políticas na sociedade sergipana.

VII. Ampliar e preservar os fundos institucionais, em especial, por meio da coleta de informações arquivísticas, bibliográficas, museológicas e referenciais, relacionados a 

Marcelo Déda e provenientes de distintas origens, visando preservar a memória das fontes e ideais materializados que nortearam, em vida, sua ação política e cultural.

VIII. Estabelecer, mediante planejamento a ser aprovado pelo Conselho Curador e preservado nas demais instâncias de ação executiva do Instituto, objetivos e metas que 

apoiem a consecução dos objetivos e finalidades aqui definidos.

Objetivos Estatutários:



quinta-feira, 16 de maio de 2013

 Déda pede a criação de Instituto
Marcelo Déda registra, nas suas disposições para o caso de perecer vitimado pela doença que o acomete, a intenção de que seu legado fosse preservado por uma instituição 

com o nome Instituto Marcelo Déda.

segunda-feira, 4 de novembro de 2013

Marcelo Déda autoriza fundação do Instituto
Em reunião no Hospital Sírio Libanês em São Paulo, no dia 03 de novembro de 2013, o Governador licenciado Marcelo Déda autorizou a criação do Instituto Marcelo Déda, 

após conhecer, apresentado por Oliveira Jr., detalhes do projeto que vinha sendo elaborado para a instituição. Durante a reunião foram discutidos: os objetivos do instituto, 

aspectos da formatação jurídica pretendida, formação do Conselho Curador, os produtos em andamento para a gestão do arquivo pessoal do fundador, as atividades já 

realizadas de mapeamento de acervo e estudos comparativos com instituições similares existentes, além de um estudo para a marca.

quinta-feira, 22 de abril 2013

Sucessivas reuniões definem IMD
Em 1, 15 e 22 de abril, sucessivas reuniões apresentam o Porjeto do IMD e discutem a aprovação de uma porposta estatutária. A fundação é aprovada na reunião final, de 22 

de abril, consolidando um processo de elaboração e aprimoramento da proposta inicial

Maio de 2014

O IMD passa a existir de fato e de direito
As atas de reunião e o Estatuto aprovado estão sendo registrados em cartório. A equipe diretiva será formada na próxima reunião, constituindo assim o Conselho Curador e a 

Diretoria no formato aprovado estatutariamente. O Instituto já pode iniciar sua trajetória, e a data de lançamento público está definida: 22 de maio de 2014, em homenagem 

ao aniversário de Dona Zilda, a mãe de Marcelo Déda.



A instalação física do IMD, ainda em definição, deverá ser uma  sede em local de fácil acesso e com espaço suficiente para permitir o desenvolvimento das suas atividades, 

tais como: administração do IMD; ações culturais e pedagógicas (incluindo salas de aula e mini auditório com capacidade para pelo menos 80 pessoas); local para a guarda e 

armazenamento do Fundo Marcelo Déda e para o desenvolvimento e processamento técnico das coleções e Fundos; e espaço de convivência. 

Espaço, equipamentos e mobiliários devem atender aos seguintes requisitos:

adequado processamento técnico e rotinas de guarda e preventiva de arquivos;

visitação, consulta e pesquisa sobre as informações custodiadas;

informatização que atenda às necessidades administrativas e de acesso à informação local e remota;

que atendam a preocupação em prestar bom atendimento aos usuários do Instituto;

atividades de ensino, palestras, cursos e treinamentos diversos (capaz de recepcionar razoável fluxo de pessoas, incentivando a visitação e realização de atividades de 

cultura e lazer);

adequados parâmetros de segurança para a prevenção de sinistros e visitação pública;

ofereça acessibilidade a pessoas com necessidades especiais.

Sede e espaços constituintes



Proposta uma estrutura organizacional híbrida, baseada no comprometimento com os objetivos e finalidades do Instituto, composto por membros vitalícios (familiares e 

fundadores) e profissionais que ocuparão funções baseadas na competência e formação, alinhados às estratégias de desenvolvimento institucional.

Estrutura organizacional:

:: Conselho Curador

Membros vitalícios

Membros eleitos por 3 anos

:: Conselho Fiscal

:: Diretoria Executiva

Presidência e Vice-presidência

Vice-presidente

Direção de Patrimônio Arquivístico

Direção de Ações e Projetos 

?Centro de Documentação e Informação (responde pelo arquivo institucional, os acervos e a pesquisa histórica)

?Centro de Exposição e Treinamento (ações de difusão, pesquisa e treinamento)

Organização, funcionamento e administração



Assim como a metodologia de abordagem, o Sistema de Informações Arquivísticas utilizado pelo IMD está baseado nos padrões nacionais e internacionais de excelência no 

âmbito da memória e da informação. O ICA-AtoM (acrônimo para Access to Memory), utilizado mundialmente por inúmeras  instituições públicas e privadas, tem por base 

as três principais Normas de Descrição Arquivísticas Internacionais, desenvolvidas sob a articulação do Conselho Internacional de Arquivos, órgão ligado à UNESCO.:

?General International Standard Archival Description (ISAD(G))

?International Standard Archival Authority Record (Corporate bodies, Persons, Families) (ISAAR(CPF))

?International Standard For Describing Institutions with Archival Holdings (ISDIAH)

?International Standard For Describing Functions (ISDF) 

 Gestão da informação arquivística e dinamização de conteúdos

Espaço para eventos socioculturais e educativos:  estão previstas as realizações de palestras, seminários, reuniões, colóquios etc, além da oferta de cursos livres, de formação 

continuada, presenciais e à distância, e assembléias institucionais. 

Os cursos terão como foco a história política, a memória e a cultura social, a divulgação da leitura e da literatura como base fundamental à aprendizagem, destinados 

prioriatriamente ao público jovem/adolescente. Essas atividades serão ofertadas a um público estimado em pelo menos 2 mil alunos/ano.

Objetivos: 

Ofertar um processo de ensino/aprendizagem participativo e centrado no estudante, equilibrado entre teoria e prática. 

?Promover a leitura e a autoaprendizagem.

?Facilitar o estabelecimento de competências e habilidades.

?Fomentar o pensamento crítico.

?Promover o uso das novas tecnologia da informação e comunicação.



Como forma de preservar e divulgar o amplo acervo existente -em grande parte constituído por documentos natodigitais- o IMD buscou formas de utilizar as novas 

tecnologias informacionais tendo como front end um site que faz eficiente uso das mais recentes tecnologias da WEB. Utilizando as tecnologias Wordpress, PhP, 

banco de dados MySQL e “cloud computing” com espaço para documentos sob os mais variados suportes e formatos: textos, imagens, audio e vídeo mantidos na 

“nuvem”, o sítio web institucional, dinâmico e interativo, faz amplo uso das redes sociais e possui ligação ao do sistema de arquivo do IMD.

O Insituto Marcelo Déda promoverá a publicação de obras de caráter literário, acadêmico e ensaístico, principalmente relacionados aos eixos temáticos Política 

Social, Estado e Sociedade e suas diversas interações, notadamente sobre temas e âmbitos de relevância à sociedade sergipana e nordestina. 



Nas propostas de formação e capacitação, conforme disposições do Presidente de Honra, Marcelo Déda, se dará especial atenção aos jovens e adolescente e aos portadores 

de necessidades especiais. O Instituto Marcelo Déda promoverá a formação educacional complementar, oferecendo cursos, seminários e eventos culturais destinados a 

mobilizar, organizar e fortalecer o processo pedagógico de comunidades organizadas em torno de eixos culturais, étnicos, de necessidades sociais ou culturais comuns. 

Também buscará a promoção da acessibilidade, voltando ações para o público portador de necessidades especiais, em especial atingidos pela Síndrome de Down.

 Endereço eletrônico: http://www.institutomarcelodeda.com.br

Além do espaço WEB, já estão acessíveis os canais no YouTube e as páginas no Facebook, Google+ e Twitter.



Comunicação institucional e inserção social 





www.institutomarcelodeda.com.br

imd@institutomarcelodeda.com.br
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