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Miguel Rolando Covian (1913-1992) foi um neurofisiologista argentino, discípulo de 

Bernardo Houssay, que chegou ao Brasil em 1955 para dirigir o Departamento de Fisiologia 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. À frente deste Departamento, projetou-o como 

um dos mais renomados centros de investigação científica da América Latina, elevou-o a um 

reconhecimento de nível internacional, um centro de excelência em pesquisa no Brasil e no 

mundo. O objetivo deste trabalho é organizar e catalogar a correspondência epistolar e 

institucional do Professor Doutor Miguel Rolando Covian. Essa correspondência, contendo 

um total de 1.546 cartas, foi encontrada na sala de Covian depois de sua morte e guardada. A 

realização desta pesquisa levou-nos à descoberta de um testamento, deixado por Covian 

revelando sua vontade de que o material pertencesse à Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto após sua morte. Este trabalho consiste em: 1) classificar e organizar por assunto tal 

correspondência, de modo a assegurar sua conservação e preservação enquanto documentos 

históricos ainda protegidos pela Legislação Federal, cuja acessibilidade estará a cargo da 

instituição que a guarda. 2) Evidenciar a variedade de assuntos contidos nestas missivas, 

concernentes a diversas áreas do conhecimento humano, principalmente as relativas à História 

das Ciências, com destaque para a História da Psicologia, da Medicina e da Educação. Isso 

nos leva a contribuir para a pesquisa disponibilizando fontes primárias devidamente 

classificadas, catalogadas e preservadas. Trata-se de uma pesquisa documental, na qual se 

utilizou o método descritivo, sendo a narrativa o estilo da escrita. A escolha do modo 

narrativo é justificada pelo fato de permitir uma amplitude de informações que não seria 

possível em uma descrição pontual. Essa opção nos levou a um cuidado com a fidelidade da 

narração, de forma que a transposição da linguagem não alterasse significativamente a forma 

original do diálogo contido nas cartas. No decorrer do trabalho observou-se a necessidade de 

oferecer uma síntese do contexto histórico do período no qual se deu essa correspondência 

(1955-1985), para este fim procedeu-se a uma pesquisa com a utilização do método histórico, 

que resultou em capítulos contendo sínteses contextuais relevantes para o entendimento do 

conteúdo das missivas, assim como uma breve biografia de Covian e outra de seu mestre 

Bernardo Houssay, a pessoa com quem ele mais se correspondia. Considerando que a 

correspondência de Miguel Rolando Covian está sendo entregue higienizada, organizada e 

catalogada, como base para sua preservação; que a descrição em forma de narrativa dos 

assuntos contidos sinaliza particularidades de acontecimentos relatados, bem como 

sentimentos e emoções demonstradas nos textos originais; que as apresentações biográficas e 

a contextualização apresentam o universo relatado nas correspondências e que este material 

encontra-se agora passível de ser arquivado, preservado e disponibilizado de acordo com as 

regras estipuladas pela Legislação vigente e pela instituição que o guarda, concluímos que 

nossos objetivos foram alcançados.  
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