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Resumo 

 

 

 
 

Analisa os usos culturais do arquivo Darcy Ribeiro como estratégia da instituição 

custodiadora no seu processo de divulgação e manutenção da memória de seu instituidor e da 

sua própria manutenção. Evidencia-se a utilização dos documentos do arquivo como insumo 

nas primeiras etapas de cadeias produtivas que têm como objetivo a criação de novos 

produtos culturais ligados ao titular do arquivo e a outros temas transversais. Propõe uma 

leitura para os arquivos que considere, além de seus diversos usos, a sua utilização para a 

produção cultural. 

 

Palavras-chave: arquivos pessoais; usos; usuários; Darcy Ribeiro. 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

It analyses cultural uses for Darcy Ribeiro`s archives as a strategy of the custodian institution 

in the process of disclosure and maintenance of the memory of his institutor and his own 

maintenance. It evidences the use of archival documents as input in the early stages of 

production chains whichaims to create new cultural products linked to the archives` 

holder. The systematization of the data also shows that cultural products linked to other 

subjects are created from archival research. Therefore, it proposes a lection of the files which 

consider also in terms of its value in use for cultural production and not only for its value for 

scientific research. 

Keywords: Darcy Ribeiro, Personal papers, personal archives, archives, users, uses 
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1. Introdução 
 

O anseio de aprofundar a reflexão sobre arquivos pessoais surgiu da minha experiência 

no arquivo Darcy Ribeiro, custodiado pela Fundação Darcy Ribeiro (FUNDAR). Fui trabalhar 

nesse arquivo em janeiro de 2005, primeiro como técnica, posteriormente como gerente de 

documentação. Quando comecei a trabalhar na FUNDAR, o arquivo já estava inventariado, 

embora houvesse dossiês a serem descritos, planilhas para digitar e usuários para atender. 

Iniciava-se, no arquivo, a abertura do arquivo de Berta Gleizer Ribeiro, esposa de Darcy 

Ribeiro.  Além do atendimento aos usuários internos, havia usuários externos com objetivos 

diversos: fazer monografias, matérias para revistas ou jornal, vídeos-documentários ou para 

satisfazer uma curiosidade. 

Em 2008, a possibilidade de uma especialização em Organização, Planejamento e 

Direção de Arquivos foi vista com bons olhos pela instituição, que concordou em flexibilizar 

o horário de trabalho para a participação da funcionária no curso. As primeiras leituras dos 

textos da área contribuíram para o estranhamento sobre a própria prática no atendimento ao 

público. A recorrência de um usuário diferente do pesquisador acadêmico descrito pela 

literatura arquivística sinalizava para uma situação diferente, para um arquivo excepcional ou 

para uma mudança de perspectiva pela qual os arquivos vêm passando nos últimos anos. Da 

curiosidade de saber se de fato a impressão correspondia à realidade veio o interesse em 

prosseguir os estudos. O mestrado em Ciência da Informação foi a alternativa escolhida.  

No Brasil e no cenário internacional, alguns autores da área arquivística e do campo da 

memória reconhecem que os arquivos vivem um momento de renovação. Essa renovação liga-

se tanto à busca pelo passado quanto ao fenômeno “sociedade de informação”. No arquivo 

Darcy Ribeiro, o atendimento dos usuários internos e externos nos permitiu perceber a 

utilização desse arquivo por produtores culturais nas primeiras etapas de cadeias produtivas 

de edição de livros, de filmes-documentários e exposições iconográficas. A maior parte desses 

“produtos culturais” estão relacionados à biografia desse titular, mas não apenas. O arquivo 

também fornece insumo, ainda que em menor escala, para outras produções.  

Portanto, norteia esta pesquisa o pressuposto de que alguns arquivos pessoais, em 

função da natureza da ocupação e do prestígio social de seus titulares, podem ser dotados de 

valores que superam o valor histórico para pesquisa acadêmica. O valor cultural presente 

nestes arquivos é importante como insumo para estratégias da própria instituição custodiadora 

do acervo, em programas de divulgação da memória de seu instituidor e da própria instituição. 
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A hipótese é que o arquivo Darcy Ribeiro possui valor de uso para a indústria cultural em 

geral, e em particular para a instituição que o custodia. Esse valor de uso está relacionado à 

criação de novos  produtos culturais derivados dos documentos produzidos e acumulados 

pelo titular do arquivo.  

Algumas considerações de ordem metodológica devem ser fornecidas. Ao tratar sobre 

o método da antropologia social, Oliveira (1996) contempla indiretamente outras áreas das 

ciências sociais. Ele destaca as três etapas em que consiste o trabalho do antropólogo: olhar, 

ouvir, escrever. Em relação ao olhar, ele menciona o quanto este é disciplinado pelas teorias 

quando vamos ao campo. Só podemos enxergar aquilo para o qual fomos atraídos. É pela 

transformação do familiar em exótico e do exótico em familiar que o conhecimento se 

processa.  Essa disciplina do olhar é a condição de início do trabalho científico, porque só é 

possível um olhar crítico sobre seu objeto se já tivermos sobre ele alguns informes. Ninguém 

constrói a partir do vazio. É necessário que já tenhamos algumas noções/hipóteses/perguntas 

acerca de uma realidade qualquer que nos interesse para que possamos refletir sobre sua 

plausibilidade, por meio de uma relação dialógica com as teorias e pautada sobre a 

experiência que vai produzir um novo conhecimento, ou não. Por outro lado, e esse foi o caso, 

quando o pesquisador é um nativo, é preciso o esforço de estranhar aquilo que é familiar.   

O método antropológico da observação participante, cunhado por Malinowsky (1976), 

prevê que o etnógrafo deve recolher o maior número de informações possíveis sobre aqueles 

fenômenos que não podem ser registrados apenas com o auxilio de questionários ou 

documentos estatísticos, mas que devem ser observados na sua realidade, no momento em que 

acontecem. Somente através desses dados, o etnógrafo consegue apreender aquela classe de 

fenômenos que diz respeito aos sentimentos nativos sobre o que fazem – os “imponderáveis 

da vida real”. Esse método prevê que o pesquisador participe com os nativos de suas 

atividades.  

Essa vivência junto com os nativos foi inspiração para a pesquisa que ora se apresenta. 

Não tivesse flagrado esses usos da documentação, não teria sido sensibilizada durante a 

leitura dos textos arquivísticos. No entanto, na opção metodológica, optou-se por utilizar 

apenas os dados objetivos acessíveis a qualquer pesquisador, pois na vivência com os nativos 

quem participava era a funcionária e não a pesquisadora. Não sendo possível promover o 

estranhamento dos outros nativos a respeito da pesquisadora, optou-se por utilizar apenas 

dados objetivos – materiais – para a concretização da presente pesquisa.  
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Nosso interesse se concentra especialmente no uso do documento integrante do 

arquivo Darcy Ribeiro e não no comportamento do usuário. O objetivo da pesquisa é 

descrever e analisar os diversos usos do arquivo, com ênfase no uso para a indústria cultural 

em geral,  a partir de 2003, período em que o acervo foi aberto para consulta. Para o período 

compreendido entre os anos 2003 e 2008, a Fundação não possui registros dos dossiês 

pesquisados, apenas nome, origem e interesse geral do pesquisador externo. Nesse período, 

também não havia controle de pesquisa interna.  

 Desde 2009, as solicitações internas de dossiês passaram a ser registradas por 

iniciativa de Miriam Teixeira de Assis, funcionária do arquivo, para ter maior controle sobre 

as devoluções e os pedidos de cópia. Esse controle compõe o quadro de fontes. Além dessa, a 

metodologia empregada para concretização da presente pesquisa se concentrou na coleta de 

dados a partir das seguintes fontes:   

a) Registros de consulta: trata-se do Livro de Presença, que registra a pesquisa presencial 

externa desde 2003; do Controle de Pesquisa Externa (2009 a 2011) e do Controle de 

Pesquisa Interna (2009 a 2011).  

b) Relatórios produzidos pela Fundação Darcy Ribeiro nos anos 2005 e 2006; 

c) Boletins mensais Carta´, produzidos pela Fundação Darcy Ribeiro e encaminhados via 

correio eletrônico a público diverso, como funcionários, colaboradores e conselheiros. 

Esse boletim fornece um panorama dos diversos projetos que a instituição está 

concentrada em viabilizar. 

d) Publicações institucionais, como o Caderno Fazimentos, fontes biográficas de alguns 

colaboradores da Fundação Darcy Ribeiro, como a própria Tatiana Memória, Berta 

Gleizer Ribeiro e Carlos de Araújo Moreira Neto.  

e) Relatórios setoriais, produzidos pelos setores responsáveis pelos arquivos audiovisual, 

sonoro, textual e iconográfico.  

 

O caminho que o leitor irá percorrer se inicia no nascimento da Arquivologia e da 

definição de arquivo, a partir das experiências dos profissionais no trato com os documentos 

públicos.  Buscamos, com isso, apresentar conceitos e práticas da disciplina arquivística e o 

lugar ocupado pelos arquivos pessoais nessas práticas.  

Em seguida, no capítulo 2, o leitor será apresentado às controvérsias em torno do 

tratamento dos arquivos pessoais, que apontam, possivelmente, para um desconhecimento ou 

uma não-aceitação de distintas configurações para esses arquivos. Serão apresentados os 
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principais conflitos e alguns avanços em relação à temática dos arquivos pessoais.  

O terceiro capítulo parte da constatação da importância dos arquivos pessoais para a 

construção da memória coletiva, além de seu papel como complemento, suplemento e 

paralelo dos arquivos públicos para, em seguida, verificar os alargamentos de seu uso por 

outros agentes que não aqueles tradicionais.     

No quarto capítulo, discutimos os potenciais de uso dos documentos arquivísticos e 

apresentamos algumas tipologias encontradas na literatura pesquisada. Em seguida, 

apresentamos algumas discussões em torno da noção de usuário e alguns resultados de 

pesquisa sobre esse tema encontrados na literatura da Arquivologia e da Ciência da 

Informação. No sexto capítulo, antes de descrevermos os usos do arquivo Darcy Ribeiro, 

oferecemos uma pequena biografia do titular, do histórico, grau, modo de organização e 

conteúdo do arquivo e da instituição que o custodia. Ainda que não seja nossa intenção 

explorar as representações em torno da pessoa de Darcy Ribeiro, é importante atentar para sua 

participação na vida pública do Brasil, responsável pela notoriedade que alcançou. Darcy 

Ribeiro foi tema de matéria de jornais, revistas e canais de televisão durante toda a sua 

trajetória política e ainda o é. Esses fatores não podem ser esquecidos quando se estuda o 

alcance das práticas de difusão da instituição que leva o seu nome e na busca, sempre 

freqüente, do público pelo seu arquivo, tanto para estudos como para produções que o tomam 

como tema. 

Finalmente, apresentamos as conclusões a respeito do arquivo Darcy Ribeiro e seu 

papel de insumo na cadeia produtiva da cultura que tomam o personagem como tema para 

produção de vídeos-documentos, exposições e livros. Essas produções são conduzidas pela 

Fundação Darcy Ribeiro como estratégia para dar execução a sua atividade-fim, mas também 

por agentes externos a essa instituição.  
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2. Origem e evolução do conceito de arquivo e seu tratamento: um breve histórico  

 

A definição de arquivo tem sua origem nas práticas dos arquivistas com os 

documentos gerados nas repartições públicas armazenados nas instituições arquivísticas 

públicas.  Os textos que se ocupam em estabelecer a origem das práticas arquivísticas a 

situam na origem das civilizações humanas. No entanto, a Arquivologia enquanto um corpo 

de conhecimento se consolida em conseqüência e como função da formação dos estados 

nacionais modernos e tem como marco fundador a primeira definição de fundo de arquivo, 

oriunda de uma instrução de serviço. Antes disso, aplicavam-se aos arquivos princípios de 

classificação por assunto, semelhantes aos usados pelos bibliotecários para os livros. Quando 

a França criou seu Archives Nationales, que recebeu todos os arquivos das diversas 

províncias, a documentação foi separada e organizada em torno dos assuntos e da localidade 

de que tratava. Esse procedimento, causador de grande desordem, foi o inspirador para a 

formulação nesse país do princípio orientador da organização dos arquivos, registrado em 

circular de 24 de abril de 1841, assinada pelo ministro do Interior e defendida publicamente 

pelo historiador Natalis de Wailly, que ficou conhecido como seu formulador
1

A partir do trabalho do arquivista americano Theodore Schellenberg

: 
[...] reunir os documentos por fundos, isto é, reunir todos os títulos (todos os 
documentos) provindos de uma corporação, instituição, família ou indivíduo, 
e dispor em determinada ordem os diferentes fundos. Documentos que 
apenas se refiram a uma instituição, corporação ou família não devem ser 
confundidos com o fundo dessa instituição, dessa corporação ou dessa 
família [...] (apud DUCHEIN, 1986, p. 16)  

 

O Princípio do Respeito aos Fundos, logo reproduzido para diversos outros arquivos 

nacionais, é hoje universalmente aceito como base da Arquivística. Sua aceitação é ampla 

porque se entende que ele garante a preservação do contexto em que os documentos foram 

produzidos, permitindo que se perceba a importância e o sentido do documento individual na 

sua relação com os demais do mesmo fundo.  
2

                                                 
1 Fonseca (2007, p. 42) menciona uma controvérsia na área a respeito da origem primeira do Princípio da 
Proveniência, ou Princípio do Respeito aos Fundos: alguns autores reconhecendo como de autoria francesa, 
outros a formulação alemã e outros aquela contida no Manual dos Holandeses. 
2 Na apresentação da 1ª edição brasileira do livro “Arquivos modernos: princípios e técnicas” (1974), o ex-
diretor do Arquivo Nacional, José Honório Rodrigues, se pronunciava a respeito do arquivista americano: 
“Quando fui diretor do Arquivo Nacional (1958-1964), uma das primeiras iniciativas que tomei foi procurar 
trazer ao Brasil Theodore R. Schellenberg, o mestre americano da arquivística”.  

 (1974), autor de 

importante manual de princípios e técnicas para a área, recuperamos algumas das definições 
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clássicas de arquivo.  Segundo esse autor, a mais importante obra produzida sobre 

administração de arquivos é o Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos, que foi publicado 

em 1898 pela Associação dos Arquivistas Holandeses
3

No manual escrito pelos holandeses, ao princípio do respeito aos fundos se somou o 

respeito à ordem original, que consiste em manter os documentos na ordem em que foram 

criados. Sua justificação teórica foi amplamente divulgada e aceita. Trata-se de uma 

ampliação da noção de fundo que considera como parte de sua integridade não apenas suas 

partes constituintes, mas também a ordem de produção:  

 e que fixou os parâmetros de 

organização e reconhecimento dos conjuntos arquivísticos. Esse manual define a palavra 

holandesa archief como: 
conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso, recebidos ou 
produzidos oficialmente por um órgão administrativo ou por um de seus 
funcionários, na medida em que tais documentos se destinavam a 
permanecer sob a custódia desse órgão ou funcionário (apud 
SCHELLENBERG, 1974, p. 36). 

 
 Em manual posterior, intitulado Manual of archive administration, edição de 1937 (1ª 

edição publicada em Oxford, 1922), o inglês Hilary Jenkinson, define arquivos como: 

[...] documentos produzidos ou usados no curso de um ato administrativo ou 
executivo (público ou privado) de que são parte constituinte e, 
subseqüentemente, preservados sob a custódia da pessoa ou pessoas 
responsáveis por aquele ato e por seus legítimos sucessores para sua própria 
informação (apud SCHELLENBERG, 1974, p. 36). 

 
O manual Archivística, do italiano Eugenio Casanova, publicado em Siena, em 1928, 

define os arquivos como “a acumulação ordenada de documentos criados por uma instituição 

ou pessoa no curso de sua atividade e preservados para a consecução de seus objetivos 

políticos, legais e culturais, pela referida instituição ou pessoa” (apud SCHELLENBERG, 

1974, p. 37).  

O arquivista alemão Adolf Brenneke, diretor do Arquivo do Estado da Prússia, cujas 

conferências foram reunidas em forma de manual por Wolfgang Leesch numa publicação 

intitulada Archivkunde, publicada em Leipzig, 1953, define arquivos como  

conjunto de papéis e documentos que promanam de atividades legais ou de 
negócios de uma pessoa física ou jurídica e se destinam à conservação 
permanente em determinado lugar como fonte e testemunho do passado 
(apud SCHELLENBERG, 1974, p. 41).  
 

                                                 
3 De acordo com Fonseca (2007, p. 33), a publicação dessa obra, que foi apelidada de “Manual dos Holandeses”, 
escrita pelos arquivistas S. Muller, J.A. Feith e R. Fruin é considerada pela maioria dos autores que se ocupam 
em estabelecer a origem da Arquivologia, “o marco inaugural do que se poderia chamar de uma disciplina 
arquivística, como um campo autônomo de conhecimento”. 
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Para tais coleções [os conjuntos arquivísticos], a fórmula matemática que 
todo colegial conhece – o todo é igual à soma das partes – não se aplica. A 
coleção, no seu todo, como mostra o dr. Cappon, é mais do que a soma das 
partes, porque a coleção tem um significado que emana do seu arranjo, da 
maneira pela qual foi organizada durante sua criação, ou do contexto em que 
os documentos foram conservados. Esse arranjo pode mostrar seqüência de 
tempo, relações pessoais, ou relações orgânicas. Se lidos em ordem 
cronológica, por exemplo, os documentos individuais podem mostrar as 
coisas que realmente aconteceram, como nasceu determinada idéia e como 
se transformou em ação, ou como se desenvolveu o pensamento de uma 
pessoa. Essas coisas são mostradas num grau que jamais seria possível se os 
documentos fossem simplesmente considerados separadamente – como 
peças isoladas (SCHELLENBERG, 1974, p. 245). 

 
No Brasil, a definição da Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a 

política nacional de arquivos públicos e privados, em seu artigo 2º,  define arquivos como:  
Conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, 
instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do 
exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer 
que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos (capítulo 1, 
artigo 2º). 
 

 
Em capítulo dedicado aos arquivos privados, acrescenta:  

Art. 12. Os arquivos privados podem ser identificados pelo Poder Público 
como de interesse público e social, desde que sejam considerados como 
conjuntos de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico 
nacional.  
 Art. 13. Os arquivos privados identificados como de interesse público e 
social não poderão ser alienados com dispersão ou perda da unidade 
documental, nem transferidos para o exterior. 
Parágrafo único. Na alienação desses arquivos o Poder Público exercerá 
preferência na aquisição. 

 
 O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define arquivos como:  
  

1. Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade 
coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas 
atividades, independentemente da natureza do suporte. Ver também fundo. 2. 
Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento 
técnico, a conservação e o acesso a documentos.  3. Instalações onde 
funcionam arquivos. 4. Móvel destinado à guarda de documentos. (Arquivo 
Nacional, 2005, p. 27). 
[...] 
Fundo: Conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Termo que 
equivale a arquivo (op. cit., p. 97). 

 
 

Segundo Bellotto (2007, p. 32), a conceituação de fundo é uma questão central no 
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campo dos arquivos permanentes
4

A definição para personal papers fornecida pelo Dicionário de Terminologia 

Arquivística do Conselho Internacional de Arquivos é a seguinte:  “documentos acumulados 

ou pertencentes a um indivíduo e sujeitos a sua organização” (tradução nossa)

. Na Sétima Conferência da Mesa Redonda Internacional de 

Arquivos, em 1962, o tema foi amplamente debatido e chegou-se a um acordo geral quanto a 

“reconhecer como fundo o conjunto de documentos de arquivo provenientes de uma 

determinada instituição ou pessoa”. Mais adiante, em capítulo dedicado aos arquivos pessoais 

enquanto fontes, ela os define como sendo: 
Conjunto de papéis e material audiovisual ou iconográfico resultante da 
vida e da obra/atividade de estadistas, políticos, administradores, líderes de 
categorias profissionais, cientistas, escritores, artistas etc. Enfim, pessoas 
cuja maneira de pensar, agir, atuar e viver possa ter algum interesse para as 
pesquisas nas respectivas áreas onde desenvolveram suas atividades; ou 
ainda, pessoas detentoras de informações inéditas em seus documentos que, 
se divulgadas na comunidade científica e na sociedade civil, trarão fatos 
novos para as ciências, a arte e a sociedade. (BELLOTTO, 2007,  p. 266). 

 

5

Bellotto (2007) adverte que o tratamento desses arquivos deve se iniciar, sempre, pela 

observância do princípio do respeito aos fundos, ou seja, os documentos provenientes de uma 

administração, de um estabelecimento ou de uma pessoa física ou jurídica devem ficar 

agrupados, sem serem misturados a outros, de outra origem, ou outro produtor. Segundo essa 

concepção, a ordenação de arquivos por fundos garante o valor informativo que advém da 

integridade dos conjuntos, pois no arranjo ficam refletidas as origens e os processos que os 

criaram; essa ordenação também serve para que se conheça a natureza e o significado dos 

. Um pouco 

mais abrangente do que a brasileira, pois sugere que os documentos são arquivo quando são 

mantidos sob a guarda do titular. Introduz o princípio da custódia, portanto. Não se afasta das 

definições propostas para os arquivos públicos, como veremos.  

Em relação à organização dos conjuntos arquivísticos, recorreremos às palavras de 

Heloisa Bellotto em livro dedicado ao tratamento dos arquivos permanentes porque representa 

uma visão consagrada na área. Lembremos que arquivos permanentes “são conjuntos de 

documentos preservados em caráter definitivo em função de seu valor” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 34). 

                                                 
4 “1. Conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função de seu valor. 2. Arquivo responsável 
pelo arquivo permanente. Também chamado arquivo histórico”. Dicionário Brasileiro de Terminologia 
Arquivística, (Arquivo Nacional, 2005, p. 34). 
5 CASE WESTERN RESERV /  UNIVERSITY ARCHIVES. Glossary of Archival Terminology. Disponível 
em: < http://www.case.edu/its/archives/Records/glossary.htm> Acesso em 18 de maio de 2011.  
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documentos no seu contexto e circunstâncias (a infra-estrutura e o momento) e porque faz 

com que haja critério mais ou menos universal no arranjo e uniformidade da descrição entre 

os arquivistas. Essas são as razões também pelo qual é injustificada a dispersão de fundos, sob 

qualquer pretexto. E é também por este motivo “inaceitável” que os documentos estejam 

arranjados por assunto, por ordem cronológica única, por formatos ou suportes materiais da 

documentação.  

Para alguns autores, o princípio do respeito aos fundos desdobra-se em dois: 

provenienzprinzip e registraturprinzip, onde o primeiro refere-se ao respeito aos fundos, e o 

segundo refere-se ao respeito à ordem original dos documentos, que se traduzem em dois 

pontos: 1) deve-se respeitar o órgão de origem, não deixando que seus documentos se 

misturem com os de outro órgão; 2) deve-se respeitar a ordem estrita em que os documentos 

vieram da repartição de origem, na seqüência original de séries, mesmo que deturpada pelas 

baixas decorrentes da execução de tabelas de temporalidade
6

• esse órgão deve possuir nome, ter existência jurídica resultante de lei, decreto, 

resolução, etc.  

. Atualmente entende-se que essa 

ordem original não quer dizer exatamente a ordem física, mas sim o respeito à organicidade, 

isto é, à observância do fluxo natural e orgânico com que foram produzidos e não 

propriamente dos detalhes ordenatórios de seu primeiro arquivamento.  

 Para identificar um fundo, identifica-se primeiro o órgão produtor dos documentos 

que se deseja organizar. Duchein (1976, p. 13 apud BELLOTTO, 2007) estabeleceu critérios 

para determinação do órgão produtor:  

• ter atribuições precisas, também estabelecidas por lei;  

• ter subordinação conhecida firmada por lei;  

• ter um chefe com poder de decisão, dentro de sua área legal de ação;  

• ter uma organização interna fixa.  

O processo de agrupamento dos documentos em unidades significativas leva em conta 

a estrutura orgânica da instituição e as ações as quais os documentos se vinculam,  em 

cumprimento das operações geradas pelas atividades. Para tanto, são necessários os seguintes 

procedimentos:  

• levantamento da evolução institucional da entidade produtora dos documentos; 

                                                 
6 “Instrumento de destinação, aprovado por autoridade competente, que determina prazos e condições de guarda 
tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos”. (ARQUIVO NACIONAL, 
2005, p. 159) 
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• “prospecção arqueológica” da documentação a arranjar, ou seja, identificação 

preliminar;  

• estudo institucional das entidades produtoras do material detectado. 

 

A ordenação interna dos fundos é determinada, no primeiro momento, pela estrutura 

organizacional do órgão produtor, obedecendo-se a seguir à tipologia documental, aliada à 

função que a determina. Ou seja, para a fixação do fundo, do grupo ou seção e do subgrupo ou 

subseção, o fundamental é o órgão produtor (o “autor”), enquanto que para a série e a 

subsérie, o que vigora são a função e o tipo documental.  

 Para facilitar a transferência de informação, é dispensável: 1) a existência de grupos 

ou seções em fundos muito pequenos; 2) a subdivisão em unidades que correspondam aos 

documentos produzidos por diretorias ou por divisões; 3) a justaposição dos documentos de 

determinados fundos sobre um quadro correspondendo às antigas subdivisões da entidade 

maior produtora; 4) complicadas redes de arranjo.  

Nesse mesmo livro, a autora reserva um capítulo ao que chama de “conceituação e 

caracterização” dos arquivos privados. Dentro deste capítulo, são apresentados os tópicos 

“Documento privado: conceituação”; “Documento privado: caracterização”; “Arquivo 

privado: conceituação”; “Arquivo privado: caracterização”. Os arquivos pessoais são um sub-

tópico deste último.  Não há considerações a respeito do tratamento desses fundos. A pouca 

atenção dada aos arquivos pessoais pode ser encontrada no resumo que faz Fonseca (2007) 

das principais características ligadas à consolidação da Arquivologia: 

• ela está inserida na episteme da modernidade como um saber ligado à esfera 

política;  

• está ligada às práticas vividas nos arquivos públicos; 

• define-se em relação ao seu objeto: definido o conceito de arquivo, está 

definida a Arquivologia.  

• possui uma tradição manualística.  

 

Segundo Jardim (1998), a noção de informação arquivística aparece nos anos 1990 na 

literatura da área, sobretudo a partir dos estudos de arquivistas canadenses e norte-

americanos, a partir dos quais se inaugura uma articulação entre a Arquivologia e a Ciência da 

Informação.  
A par das divergências presentes nas diferentes escolas de pensamento 
arquivístico, reconhece-se que algumas das características mais comuns em 
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qualquer organização como função e organização formalmente estabelecidas 
são a geração, processamento técnico e consulta a informações registradas, 
decorrentes das suas atividades. Neste sentido, os serviços de gerenciamento 
da informação arquivística representariam um aspecto institucionalizante. 
Por outro lado, os documentos arquivísticos por esta produzidos 
constituiriam uma linguagem que lhe é própria e indispensável à sua 
sobrevivência e operações. 
[...] 
Os arquivos expressam, portanto, o conjunto dessas informações 
institucionais ou orgânicas, quaisquer que sejam sua data de produção, seu 
suporte material, sua natureza, acumuladas por uma organização (ou pessoa 
física), em decorrência das suas ações. (p. 4-5) 

 

Para entender a posição mais conservadora, que tende a considerar os arquivos como o 

objetivo da Arquivologia e não a informação faz-se necessário não perder de vista as 

características associadas aos documentos de arquivo que os remetem às condições de 

“prova” e “testemunho” de transações. As relações primordiais estabelecidas entre a 

Arquivologia e a Diplomática, nesse sentido, são esclarecedoras da importância dada ao 

documento e à informação nele contido (CAMARGO, 1994, p. 35). Por outro lado, há a visão 

do arquivo como constituindo ele próprio um documento naquilo que ele revela sobre a 

instituição ou pessoa que o criou, fato que está  relacionado diretamente ao princípio da 

proveniência. Por fim, há a pressuposição de que o significado pleno de cada documento só se 

evidencia através do vínculo que se estabelece com aqueles que o precedem e o sucedem, 

levando  alguns autores “a negar inclusive, que a arquivística seja considerada uma Ciência da 

Informação”7

Críticas a essa visão conservadora também são conduzidas por arquivistas 

portugueses. Silva (2009) defende a inserção da Arquivologia nos quadros de uma Ciência da 

Informação (CI) transdisciplinar, ajustada à epistemologia da complexidade de Edgar Morin 

que é proposta, ensinada, discutida e desenvolvida na Universidade do Porto. Dentro desse 

paradigma, assume-se a interferência subjetiva do observador/cientista enquadrada em 

estruturados modos de ver, interrogar, ler, explicar e teorizar a realidade e de lhe aplicar um 

método para encontrar resultado. Essa Ciência da Informação se constitui como uma ciência 

social aplicada com uma dinâmica transdisciplinar que entrelaça várias disciplinas práticas e 

profissionais, como a Arquivologia, a Biblioteconomia, a Documentação e a Information 

Science e carece de técnicas metodológicas e de procedimentos técnicos específicos como 

normas de classificação, de indexação e de descrição documental, bem como de um método 

 (CAMARGO, 1994,  p. 38). 

                                                 
7 Em nota de rodapé a autora se refere ao arquivista italiano Elio Lodolini. 
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afinado com os requisitos e exigências da investigação qualitativa.  

Para nós, a possibilidade de leitura do arquivo, ele próprio, como um documento, um 

ato de comunicação daquele que o produziu com o mundo é legítima e importante. Por outro 

lado, quando se fala em possibilidade de descrição e de comunicação dos conteúdos desse 

arquivo para os usuários não se pode perder de vista que é com informação que se está 

lidando. Informação passível de ser transmitida por meio de descrição ou representação. É 

com o sentido de informação como representação registrada em suporte que estamos 

trabalhando.   

Outro marco importante da história da disciplina é a formulação do conceito de gestão 

documental, responsável por uma ruptura dentro do campo que tem como conseqüência 

alterações na forma de conceber e tratar os arquivos. Ao conceito de gestão se agregou a 

noção de ciclo vital ou “Teoria das Três Idades”, segundo a qual os documentos produzidos 

pelas repartições públicas podem ser classificados em primeira, segunda e terceira idades, 

conforme o uso e/ou freqüência a que se destinam.  

Embora se possa reconhecer a preocupação com gestão documental em países como 

Inglaterra e Alemanha, é nos Estados Unidos que ela se efetiva em primeiro lugar, em virtude 

do aumento da massa documental ocorrida na década de 1950. Criou-se uma comissão 

governamental para discutir problemas relativos à preservação, classificação e recuperação da 

informação gerada nas repartições públicas, a Comissão Hoover – Comission on Organization 

of the Executive Branch of the Government – formada pelos Estados Unidos e o Canadá. Essa 

comissão desenvolveu a noção de gestão de documentos e redefiniu o campo arquivístico nos 

países anglo-saxões 
[com a] intervenção nas seguintes etapas do ciclo documental: produção, 
utilização, conservação e destinação de documentos. Estas transformações 
tiveram impacto bastante relevante no perfil das instituições arquivísticas – 
como também na Arquivologia e nos profissionais da área -, inserindo-as 
profundamente na administração pública, na medida em que não mais se 
limitavam a receber, preservar e dar acesso aos documentos produzidos pelo 
Estado, mas, antes, assumem a liderança na execução das políticas 
relacionadas à gestão de documentos. (JARDIM; FONSECA, 1998  apud 
FONSECA, 2007, p. 46) 

 
Na definição proposta por Schellenberg (1974, p. 19), somente são arquivos os 

conjuntos documentais que guardam valor informativo para a pesquisa posterior.  Esse sentido 

está na base da distinção que é feita entre records manager e archives existente no mundo 

anglo-saxão: “para serem arquivos os documentos devem ter sido produzidos ou acumulados 

na consecução de um determinado objetivo e possuir valor para fins outros que não aqueles 
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para os quais foram produzidos ou acumulados”. Com base na classificação dos valores dos 

documentos em primário e secundário, conforme o uso a que se destinam, é feita a seleção 

daqueles que serão recolhidos aos depósitos públicos para constituírem o patrimônio 

arquivístico da nação, com base em seu valor histórico, ou secundário.  

A gestão documental é definida pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística como o “conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, 

tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, 

visando sua eliminação ou recolhimento” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.100). No Brasil, 

a preocupação mais sistemática com a gestão documental pode ser reconhecida a partir dos 

anos 1980.  

Vimos até agora que conceitos e práticas da disciplina arquivística se desenvolvem a 

partir da experiência dos arquivistas nas instituições públicas. Nesse sentido, embora o termo 

arquivo tenha sido utilizado para documentos pessoais pela primeira vez em 1928, na já citada 

obra de Eugênio Casanova, nesse período não era dispensado a esses nem o tratamento, nem a 

importância que era dada aos arquivos públicos. Para Gomes (2009, p. 22) eram tratados 

como arquivos menores, de segunda classe, ante o que seria um “verdadeiro” arquivo. As 

definições e metodologia de tratamento dos arquivos privados e dos arquivos pessoais 

seguiram o modelo formulado para os arquivos originários das repartições públicas.  Na 

definição geral de arquivo estão englobados os dois tipos: arquivos públicos e arquivos 

privados e, dentro destes, os arquivos pessoais e familiares.  
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3. Algumas controvérsias em torno do estatuto e tratamento dos documentos 
pessoais    
 

Segundo Prochasson (1998), a partir da segunda metade do século XX, os arquivos 

pessoais passaram a receber, de forma mais generalizada, o tratamento como arquivos. 

Coincidência ou não, nesse período os historiadores franceses se voltaram para esse tipo de 

fonte com uma “gula irreprimível” devido à mudança de rumo nas práticas historiográficas, 

com o incremento de pesquisas na área da história cultural,  e à multiplicação de trabalhos 

enfocando histórias de vida de intelectuais. Este último fenômeno foi impulsionado pela 

micro-história e pela antropologia-histórica, interessadas em fontes mais qualitativas e menos 

seriais: 

Hoje, o desenvolvimento da história cultural e da história das elites tornou as 
fontes privadas, não mais fontes excepcionais capazes de acrescentar um 
pouco de sal a uma narrativa austera ou de fornecer (enfim!) a chave do 
mistério da criação, mas fontes comuns, que se tenta conservar como se 
conservam as fontes administrativas ou estatísticas (p. 105) 

 
O Manuel d´archivistique, produzido pela Associação dos Arquivistas Franceses, em 

1970, menciona a importância que os documentos pessoais tiveram para a renovação da 

história política a partir do século XVIII, principalmente a partir da consulta à 

correspondência de ministros e diplomatas. Tais documentos foram identificados como 

capazes de fornecer uma via de acesso a um universo de contatos mais ou menos secretos, de 

informações privadas, e de motivos para tomadas de decisões não explícitas nos documentos 

públicos. Por não estar submetida a regras baseadas no direito administrativo, a 

correspondência pessoal de homens públicos permitiria penetrar em uma esfera mais privativa 

das relações sociais e dos jogos políticos por detrás dos protocolos.  Por outro lado, a 

dificuldade muitas vezes existente de separar os domínios do público e do privado levaria à 

possibilidade de se encontrar em arquivos pessoais muitos documentos cuja natureza é 

pública.  

Nessa década, Schellenberg (1974) também dedicou, em seu livro “Arquivos 

modernos – princípios e técnicas”, algumas páginas ao tratamento dos arquivos pessoais, 

embora esses princípios reflitam e se baseiem em moldes utilizados na organização dos 

arquivos oriundos das repartições públicas.   

Heymann observou (2009, p. 44) que as discussões metodológicas envolvendo a 

organização de arquivos, tanto no Brasil quanto no exterior, trazem a marca de uma “matriz 
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pública” e que os arquivos privados, categoria que inclui os pessoais, são definidos a partir 

dos arquivos públicos, o mesmo ocorrendo em relação aos textos legislativos que tratam dos 

arquivos privados. A autora assinala ainda a ausência de literatura arquivística sobre a 

documentação de origem pessoal e cita Galiana Chacón (2006, p. 23 apud HEYMANN, 2009, 

p. 42) para quem “tentar teorizar sobre o tratamento técnico de arquivos pessoais é algo como 

saltar no vazio sem pára-quedas. A ausência de estudos é quase absoluta”.  

No Brasil, a ausência de literatura dedicada aos arquivos pessoais ensejou um forte 

investimento do Centro de Pesquisa e Documentação em História Contemporânea (CPDOC), 

órgão vinculado à Fundação Getúlio Vargas, na metodologia de organização desses fundos. O 

órgão foi criado em junho de 1973, no âmbito do Instituto de Direito Público e Ciência 

Política da Fundação Getúlio Vargas com a finalidade de reunir, preservar e dar acesso a um 

acervo de documentos de valor histórico para a história contemporânea brasileira pós 1930. 

Esse Centro produziu quatro manuais de metodologia, intitulados “Procedimentos técnicos 

adotados pelo CPDOC na organização de arquivos privados contemporâneos” (1980); 

“Procedimentos técnicos em arquivos privados” (1986 e 1994); e “Metodologia de 

organização de arquivos pessoais: a experiência do CPDOC” (1998) (GONÇALVES, 2007, 

p.15).   

A literatura sugere uma expansão da preocupação com o tema. O paradigma estatal da 

Arquivologia ainda é hegemônico no campo, mas o estudo sobre arquivos pessoais está 

avançando. Para entendermos as questões que envolvem esses arquivos é necessário 

atentarmos para as representações em torno deles e para as características associadas aos 

documentos arquivísticos de origem institucional.  

Duranti (1994, p. 2-3) afirma que os arquivos servem a tantas finalidades e diferentes 

usos (administrativo, histórico, jurídico e cultural) porque representam um tipo de 

conhecimento único, resultado das atividades pessoais ou institucionais que carregam consigo 

indícios, vestígios e provas para conclusões relativas àquelas atividades e às situações que as 

geraram. São dignos de confiança porque possuem a capacidade de “capturar os fatos, suas 

causas e consequências, e de preservar e estender no tempo a memória e a evidência desses 

fatos”. Os registros documentais atestam ações e transações e sua veracidade depende das 

circunstâncias de sua criação e preservação; são imparciais, em conseqüência de um ato 

administrativo, parte real do “corpus dos fatos e não escritos na intenção ou para a informação 

da posteridade, nem com a expectativa de serem expostos ou com o receio do olhar do 

público”; são autênticos “porque são criados, mantidos e conservados sob custódia de acordo 
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com procedimentos regulares que podem ser comprovados”. São naturais na forma como são 

acumulados, em virtude das atividades da administração e “não coletados artificialmente, 

como os objetos de um museu”. Os documentos arquivísticos são também interdependentes e 

dessa organicidade depende seu significado e sua capacidade comprobatória. Finalmente, são 

únicos, ou seja, “assumem um lugar único na estrutura documental do grupo ao qual 

pertencem e no universo documental”.  

Segundo Lopes (2003):  
Os arquivos, como sabemos, têm sua origem ligada à manutenção de 
registros probatórios da consecução de atividades administrativas. Seu valor 
de prova é dado, sobretudo, pela garantia da inviolabilidade da custódia por 
seu titular. É essa inviolabilidade que será responsável, a despeito dos 
instrumentos jurídico-legais, pela plena efetivação das finalidades da guarda 
documental (p.70). 

 
Podemos reconhecer, nesse trecho, que os arquivos são representados como 

testemunho e/ou prova de ações porque fruto e conseqüência de atividades administrativas. 

Sua validade enquanto prova é garantida pela custódia ininterrupta e ele é preservado para 

servir de prova. Em contraposição a essas características, o autor elenca algumas das 

especificidades dos arquivos pessoais que são capazes de comprometer sua “dimensão 

arquivística”: os arquivos pessoais compõem-se de inúmeros registros acumulados cuja 

função se descola dos aspectos informativos, sua custódia é interrompida com a morte do 

titular, passando às mãos de terceiros e a organização é feita posteriormente à morte desse 

titular.  

Além dessas características, algumas levantadas pela arquivista Bellotto (2007) são 

também esclarecedoras e se referem aos fatores responsáveis pela acumulação documental de 

pessoas físicas em contraposição à acumulação de documentos nas instituições. Essa 

acumulação diz respeito à composição de um sujeito que é social e que, como tal,  está 

inserido em um universo com distintas dimensões: 

Na realidade, entre o obrigatório, o prudente / útil e o sentimental (e sem 
falar do inútil, que seria toda uma outra história), encontra-se de tudo em um 
arquivo pessoal. Essa característica especial é a que o faz tão distinto dos 
arquivos institucionais, sejam dos órgãos públicos, sejam de entidades 
privadas, onde há regras burocráticas, técnicas, jurídicas e diplomáticas e 
semânticas de produção, redação, acesso e trâmite, que são etapas pré-
arquivísticas (p.2).  

 
 

Toda pessoa, desde que nasce, acumula diversos suportes contendo informação - de 

documentos identitários aos papéis que envolvem o bombom dado pela namorada, recortes de 

jornal, bilhetes, notas fiscais, etc. Essas informações vêm de diversas fontes e natureza e vão 
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se acumulando, constituindo um arquivo. 

Esse arquivo pessoal poderá vir a integrar um acervo institucional em virtude da 

importância que esse titular tem para a sociedade em que vive:  
Para termos direitos sociais, um seguro social, é preciso apresentarmos 
arquivos: uma conta de luz, de telefone, um comprovante de identidade 
bancária. Sem esses documentos, somos imediatamente excluídos.  O drama 
de muitos daqueles que hoje são chamados na França de SDF, ou seja, sans 
domicile fixe, também tem a ver com o fato de que eles foram maus 
arquivistas das suas vidas. Eles não guardaram seus papéis, jogaram-nos fora 
por descuido ou, mais freqüentemente, porque não conheciam o seu valor. 
(ARTIÉRES, 1998, p.13) 

 

Arquivar a própria vida, portanto, responde em primeiro lugar àquilo que Artiéres 

(1998) chamou de “injunção social”. Nós temos obrigação social, para estarmos integrados na 

sociedade em que vivemos, de arquivar nossos papéis, registros formais de nossa existência. 

Ao lado desses papéis, acumulam-se documentos resultantes da atividade profissional do 

indivíduo que acumulou.  Os eventos e atividades ligados a uma atividade profissional -  seja 

de um funcionário público, de um cientista ou de um escritor - produzem documentos 

diversos que serão acumulados seguindo a lógica pessoal daquele que guarda ou de 

secretários sob sua orientação. Esses papéis constituirão, junto com outros, acumulados por 

motivos diversos, um arquivo pessoal que ganhará ordenação específica correspondente à 

expectativa que o titular projeta para o seu acervo. Os arquivos pessoais surgem assim de uma 

acumulação natural de papéis oriundos das atividades de uma pessoa, de suas necessidades 

práticas e legais, da sua vida sentimental e de seu universo de interesses e serão preservados 

por motivos diversos.   

Se esses conjuntos documentais se apresentam tão diferentes dos conjuntos “naturais” 

e “orgânicos” provenientes das instituições públicas e/ou privadas, é possível utilizar, na sua 

organização, os mesmos métodos? Ou seja, é possível a aplicabilidade dos mesmos princípios 

tradicionais da Arquivística, formulados para a organização dos arquivos públicos, aos 

arquivos pessoais e familiares? Em resposta a essa pergunta, formulada no âmbito de um 

seminário sobre arquivos pessoais promovido pelo CPDOC, em 1998, o arquivista canadense 

Terry Cook levantou algumas questões sobre a validade de tais princípios mesmo aos 

arquivos institucionais.  

Para esse autor, é muito difundida a idéia de uma diferença fundamental entre arquivos 

públicos e pessoais. Na teoria arquivística clássica, representada por Hilary Jenkinson e 

seguidores, os arquivos públicos são apresentados como acumulações orgânicas e naturais, 
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enquanto os arquivos pessoais são vistos como mais artificiais, antinaturais e arbitrários, mais 

parecidos com material de biblioteca. Essa distinção chega ao limite de separar a profissão. 

Em países como os Estados Unidos e a Austrália, por exemplo, os documentos pessoais são 

chamados de manuscritos históricos e os documentos públicos, de arquivos. Em boa parte da 

Europa, os arquivos públicos não recolhem documentos pessoais, estes ficam reservados às 

bibliotecas. A situação é diferente no Canadá, que desenvolveu o conceito de “arquivos 

totais”: todas as instituições arquivísticas públicas do país adquirem os arquivos oficiais de 

seus organismos produtores e os manuscritos ou outras mídias pessoais de indivíduos, 

famílias e grupos particulares
8

Cook (1998) considera falsa a dicotomia entre arquivos pessoais e públicos. E não 

apenas atualmente. Ele não se detém a falar dos arquivos pessoais, mas busca desconstruir 

dois dos princípios tradicionais ligados aos arquivos públicos: primeiro, o princípio segundo o 

qual a acumulação dos documentos nas organizações seja orgânica, natural e objetiva; 

segundo, que os princípios tradicionais, formulados para um modelo de organização que já 

não existe mais, pelo menos em seu formato weberiano tradicional, ainda sejam válidos, 

devido às mudanças da natureza das instituições governamentais e empresariais, nos suportes 

e na natureza dos processos de geração e manutenção de arquivos.  A arquivística se construiu 

com base na experiência de seus autores pioneiros junto às repartições públicas que 

trabalhavam e tendem a refletir essa situação. Conseqüentemente, os arquivos pessoais foram 

ignorados por esses autores, com exceção de Shellenberg. O autor concorda com os 

comentários feitos pelo professor italiano de arquivística Oddo Bucci, segundo os quais a 

Arquivística teria se construído com base em uma historiografia positivista de base empírica, 

descritiva e factual há muito ultrapassada e que, apesar do que os arquivistas que trabalham 

com documentos públicos gostam de afirmar, seus princípios tradicionais não são “nem 

verdade universal, nem realidade fundamental aplicável a todas as circunstâncias e meios 

.  

                                                 
8
 Em 1913, o Arquivo Nacional já designava a classe XX para classificação de documentos de família, sendo 

registrada nesse documento também a presença do fundo contendo documentos da família Werneck. In: 
ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Catálogo dos livros da Seção Histórica. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 
1913 (Publicações Históricas n. 13), p. 20.  Na França, o recolhimento de documentos privados e pessoais 
também é uma prática antiga, como pode ser verificado pelo trecho a seguir: “Les documents sont ensuite 
intégrés dans des séries spéciales qui leur sont affectées. Aux Archives nationales, ce sont la série AP pour le 
fonds constitués, la série AB XIX pour les petits dossiers, pièces isolées ou papiers d'érudits; dans les Archives 
départementales, c'est maintenant la série J qui recueille les papiers privés » (CHAMSON, A. Manuel 
d’archivistique. Théorie et pratique des Archives publiques en France. Ouvrage élaboré par l'association des 
archivistes Français. Paris: Imprimerie Nationale, 1970. p. 407) 
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arquivísticos em qualquer tempo e lugar” (p. 133)
9

É importante acrescentar que o termo inglês manuscritpts inclui e se refere tanto a 

arquivos pessoais, tais como esses são entendidos no Brasil enquanto conjuntos de 

documentos acumulados, recebidos e/ou criados por uma pessoa física e posteriormente 

doados a uma instituição arquivística ou centro de documentação, como também se refere às 

coleções de documentos reunidos artificialmente a partir de determinados temas ou 

assuntos

. 

Para finalizar, Terry Cook (1998) sugere aos arquivistas que reconheçam a 

historicidade da disciplina e que a reorientem. Ao reconhecerem o seu papel ativo na 

construção da memória social, reconhecerão então a natureza comum dos arquivos públicos e 

pessoais, assim como no Canadá, onde os arquivos pessoais são vistos como complemento e 

suplemento dos fundos de arquivos oficiais ou públicos: “a tarefa arquivística coletiva no 

Canadá é preservar a evidência documentada da governança da sociedade, não apenas da 

atividade governante dos governos” (p. 133).  

Para Fischer (2009), os arquivistas que trabalham com arquivos privados 

responsabilizam os textos clássicos de Jenkinson e Schellenberg por explorarem os arquivos 

governamentais em prejuízo dos arquivos privados. Para esse autor, uma busca mais apurada 

aos textos desses autores permite perceber que, ao contraporem os dois tipos de arquivos, eles 

trataram muito sobre os conjuntos privados.  

10
. Tanto records quanto personal papers são reconhecidos no glossário desenvolvido 

pelo Nacional Archives and Records Service
11

                                                 
9
 O arquivista português João Vieira também defende uma problematização das características de objetividade, 

prova e utilitarismo associado aos arquivos, sugerindo que no espaço institucional também há lugar para 
representações sociais e subjetividades que podem ser percebidas pelo ordenamento dado aos documentos, ou 
seja, pela ordem original. Essa ordem permite flagrar comportamentos, preferências e representações dos agentes 
com os quais a instituição lida cotidianamente: “[...] o arquivo é também, em grande medida, um sistema de 
significação de documentos, ou seja, ele próprio um documento. É muitas vezes só através desse macro-
documento, desse discurso definido pela ordem dada aos documentos, pelas relações arquivísticas projectadas e 
estabelecidas entre eles, que nos é possível surpreender a organização naquilo que ela tem de mais recôndito e, 
por vezes, inconsciente ou inconfessado, naquilo que constitui os traços essenciais do seu ser e do seu agir: a 
maneira como se prefigura a si própria, como se posiciona nos vários cenários que percorre, como considera os 
vários actores com que contracena e os vários papéis que lhe são distribuídos ou que escolhe. E essa informação 
funciona, quase sempre, como contraponto do discurso escrito, formal. Por isso é historicamente muito 
relevante”. (VIEIRA, João. Arquitectura dos arquivos: reflexões em torno do conceito de ordem original, 
2005:40). Como veremos, posteriormente, o trabalho de Vianna et alii também se refere à importância da ordem 
original para flagrar os usos e representações dos titulares de arquivos pessoais para seus documentos.   
10

 UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA – CHAMPAIGN.  Archival Basics and Glossary. Disponível em 
<http://www.library.illinois.edu/archives/services/basics.php> Acesso em 18 de maio de 2011. 

, de 1984, como conjuntos de documentos com 

características de organicidade que são acumulados em função das atividades de uma pessoa 

11
 DANIELS, M. Introduction to archival terminology. In:  National Archives and Records Service, 1984.  

Disponível em http://www.archives.gov/research/alic/reference/archives-resources/terminology.html. Acessado 
em 18 de maio de 2011. 

http://www.archives.gov/research/alic/reference/archives-resources/terminology.html�
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jurídica ou física. O glossário esclarece ainda que a tendência dos profissionais atualmente é 

reconhecer que ambos possuem estatuto comum e devem ser organizados segundo uma 

metodologia semelhante.  

Para Lopes (2003, p. 75), as características informais dos arquivos pessoais ao mesmo 

tempo testam e reforçam os limites dos princípios arquivísticos:  
mesmo os documentos que não se enquadram estritamente nas características 
típicas podem ser entendidos enquanto documentos de arquivo, desde que 
tenham sido produzidos no decorrer de alguma atividade inerente à vida do 
titular (instituição ou pessoa física). 
 
 

  Segundo esse autor, para que a tarefa arquivística seja realizada com sucesso é 

preciso entender o motivo da produção do documento. Esse processo, a que se dá o nome de 

contextualização, pode ser prejudicado no tratamento dos arquivos pessoais quando ocorre a 

mudança de custódia:  

os arquivos pessoais, permanentes por natureza, têm quase sempre sua 
classificação e descrição arquivísticas feitas após o encerramento do fundo, 
com a morte do titular. A inviolabilidade de tais documentos será sempre 
questionável. [...] Em situações extremas onde a guarda dos documentos foi 
corrompida – isto é, não permitem mais a identificação das atividades das 
quais, supostamente são o registro probatório – o estatuto do documento 
arquivístico é seriamente comprometido (LOPES, 2003, p.75). 

 
 

Publicado em 2007, o livro que descreve a metodologia empregada no tratamento do 

arquivo do presidente Fernando Henrique Cardoso -  “Tempo e Circunstância. A abordagem 

contextual dos arquivos pessoais” -, de Ana Maria de Almeida Camargo e Silvana Goulart, 

defende a aplicabilidade dos mesmos princípios para o tratamento dos arquivos das 

organizações e das pessoas físicas. Partindo da premissa de que a arquivística é a “ciência dos 

contextos e relações” (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 53), a metodologia desenvolvida 

buscou criar parâmetros e ferramentas capazes de garantir a organicidade do conjunto 

formado por documentos em diferentes suportes, incluindo artefatos materiais, que 

comumente não são reconhecidos como documentos arquivísticos e sim peças pertencentes a 

museus. A partir do software de bases de dados,  arquivo e biblioteca foram submetidos a 

práticas descritivas comuns aplicando-se para tanto a noção de contexto.  

Essa abordagem baseia-se no entendimento de que a maioria dos artefatos materiais  

que integram o acervo são, em grande parte, resultado das áreas de interesse, das atividades 

acadêmicas e do exercício profissional de Fernando Henrique Cardoso, constituindo, portanto, 

documentos arquivísticos na medida em que registram atos ou estão presentes no acervo em 
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conseqüência dessas atividades. A organização lógica, dissociada da organização física por 

meio do recurso às tecnologias de informação, permite recuperar o elo existente entre os 

documentos e as atividades que lhes deram origem, no intuito de preservar, evocar ou 

representar as circunstâncias e o contexto que justificaram sua acumulação e guarda.  

As autoras reiteram a necessidade de se reconhecer que os arquivos pessoais são de 

fato arquivos e de tratá-los segundo uma metodologia verdadeiramente arquivística. Para elas, 

os arquivos pessoais nem sempre são tratados à luz dessa teoria e os motivos para isso devem 

ser buscados na forma como os acervos pessoais são vistos pelos profissionais que com eles 

lidam: considerados ainda como coleções de documentos e abordados por meio de critérios 

originários das bibliotecas, mascarados pelo que chamam de “artifícios classificatórios” 

(CAMARGO; GOULART, 2007, p. 36-39) como, por exemplo, a formulação de séries de 

documentos por tipologia, como aquelas que reúnem documentos identitários, produção 

intelectual, fotografia, correspondência e recortes de jornal.  

A relutância dos profissionais da área em realizar uma abordagem contextual dos 

arquivos pessoais, a seu ver, deve-se a duas questões: em primeiro lugar, à visão 

compartilhada de um aparente afastamento desses documentos do universo das imposições 

jurídicas, característica do ambiente das instituições públicas, que pressupõe ser o espaço 

doméstico o reino da subjetividade; e à alegação de que a organização arquivística deve 

objetivar atender os prováveis interesses da pesquisa.  

Ainda segundo essa abordagem, os documentos de arquivo, integrando conjuntos 

orgânicos, não possuem autonomia de significado, mas estão ligados a uma cadeia de 

documentos que os precedem e sucedem no cumprimento das atividades para as quais servem 

de instrumento. Nesse sentido, demandam um tratamento que busque recuperar “a conexão 

lógica e formal que liga um documento a outro mediante vínculo de necessidade, ou seja, a 

teia de relação (originária, necessária e determinada) que os documentos de um mesmo grupo 

mantêm entre si” (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 43). Além de tentar recuperar o nexo 

que cada documento guardaria com outro documento, o papel do arquivista deve ser o de 

fazer refletir o documento com a atividade que o gerou, condição que permitiria fugir da 

subjetividade inerente a qualquer tentativa de classificação por assunto. 

Os arquivos pessoais de cientistas, artistas e políticos constituem matéria 
privilegiada para que se possa compreender os processos de conhecimento, 
criação e decisão, razão por que, aliás, têm sido objeto de iniciativas de 
recolhimento por instituições diversas. Mas seria ilusório imaginar que tais 
processos se consubstanciam num ou noutro documento, ou que se 
explicitam de forma cabal. Demandam sempre o gesto de interpretação que, 
depois de cotejar evidências empíricas de diferentes matizes, cada qual 
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atrelada a atividades específicas, logra lançar sobre elas um olhar mais 
distante, panorâmico, capaz de ultrapassá-las. Esse ato de ultrapassagem é 
prerrogativa do historiador. O arquivista opera noutro plano, numa espécie 
de circuito fechado, preocupado (o que não é pouco) com a identificação do 
nexo entre o documento e a atividade por ele viabilizada ou comprovada. 
(CAMARGO; GOULART, 2007, p. 50).  

 

Partindo da mesma premissa, Santos (2005) desenvolveu um plano de classificação
12

6. Documentos textuais e não-textuais, estes também denominados ‘de 
imagem e som’ ou ‘especiais’, são tratados intelectual e fisicamente de 
forma separada. A separação física para fins de acondicionamento e guarda, 

 

para arquivos de cientistas, a partir do estudo do arquivo do cientista Rostan Soares, 

depositado na Casa de Oswaldo Cruz/ FIOCRUZ, amparando sua pesquisa na sociologia da 

ciência, especialmente no trabalho de Bruno Latour.   

 A proposta de Santos tem como objetivo compatibilizar o tratamento documental dos 

arquivos com a teoria arquivística, segundo a qual a classificação deve retratar as funções e 

atividades reais dos titulares de acervo, traduzindo-se num espelho fiel das mesmas 

(SANTOS, 2005,  pág. 6).  O modelo proposto - nomeado de “contextualizador” – deve servir 

de parâmetro para a organização dos arquivos de cientistas da Casa de Oswaldo Cruz, em 

substituição ao modelo fornecido pelo CPDOC que, segundo sua avaliação, promove o 

rompimento dos laços orgânicos inerentes aos documentos, servindo à descontextualização 

dos mesmos em função das seguintes características:  

1. Combinação de critérios temáticos, tipológicos e funcionais na definição 
das séries, com forte predomínio dos dois primeiros; 
2. Em decorrência da estrutura das séries, ocorre uma dispersão dos 
documentos resultantes das mesmas funções e atividades. Perdem-se os 
laços orgânicos inerentes aos documentos de arquivo; 
3. O levantamento de informações biográficas, pouco ou nada subsidia a 
estrutura do quadro de arranjo e a compreensão do conjunto documental; 
4. A superficialidade do levantamento e sistematização das informações 
biográficas impossibilita o conhecimento mais consistente da trajetória de 
vida e consequentemente, o estabelecimento das grandes áreas e funções de 
atuação do titular; o mesmo ocorre com o levantamento de informações 
administrativas sobre as funções e atividades das instituições com as quais 
manteve vínculos; 
5. Em parte, como decorrência dos critérios de estabelecimento das séries e 
subséries, a formação dos chamados dossiês confere elementos de 
artificialidade à reunião de documentos sem os vínculos necessários que 
passem pelo reconhecimento das funções, o contexto institucional e as 
atividades; 

                                                 
12

 O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define plano de classificação como: “Esquema de 
distribuição de documentos em classes, de acordo com métodos de arquivamento específicos, elaborado a partir 
do estudo das estruturas e funções de uma instituição e da análise do arquivo por ela produzido. Expressão 
geralmente adotada em arquivos correntes.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 132) 
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‘em nome da fragilidade do suporte’, serve à descontextualização e ao 
rompimento da possibilidade de uma relação orgânica com o restante do 
fundo de arquivo, isto é, com os demais documentos de uma mesma 
proveniência. (SANTOS, 2005, p.6) 

 
 

O texto de Camargo (2007) foi comentado por Heymann (2007), pesquisadora do 

CPDOC/FGV, em seminário promovido pelo Instituto Fernando Henrique Cardoso (iFHC). 

Focalizando-o como uma importante contribuição para a disciplina arquivística, 

primeiramente destacou os méritos do livro, como fornecer um glossário de documentos e 

incorporar livros e objetos à descrição. Em seguida, teceu algumas considerações que 

conferem ao arquivo do ex-presidente o atributo de excepcionalidade, quando comparado a 

outros arquivos pessoais. 

Heymann (2007) atribui a possibilidade de contextualização de todos os documentos 

do acervo de Fernando Henrique Cardoso, em primeiro lugar, ao fato dele possuir, na 

qualidade de presidente da República, uma equipe responsável pelo recebimento, catalogação 

e ordenamento de cada documento recebido e, em segundo lugar, ao fato da equipe 

responsável pela organização poder contar com o testemunho oral da secretária acadêmica 

que se ocupa desses papéis há quase trinta anos, constituindo-se, assim, numa fonte de 

informação também capaz de promover a restituição do contexto dos documentos. Outro fator 

importante é o próprio titular do acervo continuar vivo.  

As estratégias definidas foram sugeridas, a seu ver, pelo próprio arquivo e não devem 

ser vistas como “receita de bolo”, já que recuperar o contexto de produção de todos os 

documentos integrantes de um arquivo pessoal nem sempre é possível. Além disso, inúmeros 

documentos de arquivos pessoais escapam à “contextualização precisa e, sobretudo, a essa 

classificação – por evento – indicativa de uma acumulação marcada pelas efemérides e pelos 

acontecimentos de rotina, sempre identificáveis” (HEYMANN, 2007, p. 5). O evento não lhe 

parece capaz de abarcar ou resolver a necessidade de identificação de todos os documentos 

passíveis de integrar um arquivo pessoal, além da ausência das informações necessárias para 

recuperação do contexto de muitos documentos tornar inoperante a utilização dessa 

metodologia por todos os arquivos. Nesse sentido, Heymann (2007) propõe outro tipo de elo 

que uniria os titulares de acervos aos seus papéis:  

De fato, o que distingue esses conjuntos documentais e seu processo de 
acumulação, é a relação específica que une entidade produtora e arquivo. 
Não me refiro aqui às relações entre atividades desempenhadas e 
documentos, ou entre interesses particulares e documentos, articulações que 
configuram o próprio arquivo pessoal, mas aos usos dados pelos titulares aos 
seus documentos, às razões pelas quais, para além da dimensão de prova 
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caracteristicamente associada a determinados tipos documentais, os titulares 
os acumulam (p. 6).  

 

Nesse sentido, as intenções, os sentidos e os usos que os papéis pessoais têm para 

aquele que os acumulou são reveladores do contexto de produção dos mesmos. Arranjar os 

documentos é também tentar recuperar os movimentos de recontextualização efetuados pelo 

titular, os sentidos que ele atribui aos seus papéis e os objetivos que fizeram com que os 

acumulasse. Heymann (2007) ilustra suas críticas com o arquivo de Darcy Ribeiro, exemplo 

de como o titular pode usar seus documentos de forma administrativa, conferindo-lhes novos 

significados, como reutilizando textos e projetos para apresentação a novos agentes de 

financiamento, por exemplo.  

Em artigos publicados recentemente na Revista do Arquivo Público Mineiro (2009) as 

autoras reiteram suas posições, que podem ser resumidas nos seguintes pontos principais.  

Para Camargo (2009, p. 28-39), em primeiro lugar há que se reconhecer que os 

arquivos pessoais são efetivamente arquivos, mas que os documentos pessoais nem sempre 

são tratados de modo coerente com a teoria arquivística. Embora eles tenham sido – os 

arquivos pessoais - definidos com base nos arquivos institucionais, isso não resultou na 

adoção de procedimentos comuns, nem impôs o reconhecimento de atributos que permitiriam 

vê-los como conjuntos orgânicos e autênticos. Por fim, há que se atentar para a principal 

qualidade dos documentos de arquivo: o efeito probatório das atividades que os originaram. 

Heymann (2009, p. 41-57) atenta para a necessidade de se observar as diferenças nos 

processos de acumulação documental entre arquivos institucionais e pessoais e defende uma 

posição segundo a qual a dicotomia que faz sentido não é a que existe entre arquivos públicos 

e privados, mas entre arquivos institucionais e pessoais. Além disso, destaca a necessidade de 

atentar para distintas configurações desses arquivos e dos motivos para a acumulação 

documental. Três tipos de ligações devem ser reconhecidos: as que ligam os documentos entre 

si; as que ligam os documentos às atividades que os geraram; e as que ligam os documentos 

ao titular do arquivo, especialmente porque são essas que revelam a intencionalidade do 

titular e permitem entender e enquadrar aqueles documentos que fogem às regras ditadas pelo 

modelo de arquivo institucional.  

“Tempo e circunstância” também foi comentado pelo arquivista português Armando 

Malheiro da Silva (2009). Ele  saúda o livro como uma proposta de concepção arquivística 

para arquivos pessoais que deve ser conhecida por todos os interessados em Arquivologia e se 

detém na opção metodológica das autoras de abordarem os artefatos - ou objetos 
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tridimensionais – como documentos de arquivo. Para esse autor, aí repousa uma ousadia com 

a qual ele concorda, já que vai de encontro à Arquivística enquanto uma ciência dos contextos 

e relações. Por outro lado, é também onde ele encontra uma das principais fragilidades do 

método por não incluir no “conjunto articulado e indissociável” chamado arquivo os livros e 

publicações. A razão fornecida por Camargo e Goulart, embora ele reconheça como 

inteligente, não lhe convence:  

Para não afrontar um ‘velho acto de corte sensorial’ da Modernidade que 
instituiu a divisão/separação institucional entre Biblioteca e Arquivo, 
entidades custodiadoras de objectos materialmente diferentes? (SILVA, 
2009, p.6) 
 

Outra discordância de Silva (2009) em relação ao método apresentado no livro de 

Camargo e Goulart reside na aplicabilidade – ou não – do conceito de arquivo familiar ao 

acervo do iFHC. Para as autoras, esse conceito só se aplicaria “a documentos de determinadas 

propriedades que se transmitem de geração para geração, a membros da mesma família, o que 

raramente ocorre no Brasil” (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 29). No entanto, a presença 

do fundo Ruth Cardoso e de documentos pertencentes ao avô e ao pai de Fernando Henrique 

Cardoso sugerem a Silva estar diante de um arquivo – ou antes - um Sistema de Informação 

Familiar.    

Pode-se perceber que existe uma tendência atual em reconhecer que os documentos 

pessoais constituem de fato arquivos, tal como esses são entendidos pela área arquivística. Por 

outro lado, em torno dos métodos utilizados para seu tratamento ainda existem muitas 

controvérsias que apontam, possivelmente, para um desconhecimento -  ou uma não aceitação 

-  de distintas configurações internas para esses arquivos. Alguns avanços, nesse sentido, 

foram alcançados, no Brasil,  por estudos interdisciplinares ligados ao CPDOC. Essas 

reflexões deslocam-se da problemática da organização dos arquivos e se detêm nos aspectos 

de suas configurações, sendo interessantes como formas de conhecer melhor as características 

desses conjuntos e suas especificidades em relação aos conjuntos arquivísticos públicos.   

Aliando prática em arquivos pessoais e reflexão antropológica, em um texto de 

repercussão na área, Vianna et alii (1986) fazem uma reflexão sobre o papel da ordem original 

nos arquivos pessoais, na medida em que esse ordenamento pode evidenciar o objetivo da 

acumulação e o significado dos documentos para seu produtor. Nesse sentido, aproximam os 

arquivos pessoais de estruturas narrativas. Se o arquivo pessoal é visto como uma narrativa, a 

ordem original pode ser vista como a sintaxe da narrativa. Essas narrativas permitem alcançar 

uma dupla dimensão: refletem ou contam uma trajetória pessoal, do ponto de vista do titular, 
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e/ou traduzem a representação do produtor em relação aos eventos que originaram os 

documentos. Nesse sentido, manter a ordem original dada aos documentos significa garantir a 

preservação desse “documento” que o conjunto como um todo constitui, tornando-se ele 

também fonte de pesquisa, na medida em que permite apreender as intenções, os sentidos e a 

representação que o titular faz de seus papéis.   

Além disso, do ponto de vista da organização arquivística, a ordem original pode 

fornecer a chave para o arranjo, ao permitir flagrar a utilidade que os documentos tinham para 

o produtor, fornecendo elementos que permitem ao arquivista entender os movimentos do 

documento dentro do arquivo, movimentos esses operados pelo próprio titular.   

Segundo essa linha de raciocínio, o fundo de documentos pessoais encontra sua 

organicidade naquele que o acumulou, não apenas como reflexo das atividades desenvolvidas, 

mas como representação de seus interesses ou dos eventos.  É em torno do produtor que a 

documentação orbita.  A organização dada aos seus arquivos pelos homens públicos pode ser 

buscada na relação que esses homens têm com o mundo à sua volta, e nas respostas que essa 

documentação pode ou deve fornecer de si para o público. O ordenamento dado aos papéis, 

bem como a seleção desses de um universo específico de documentos que tenha passado por 

suas mãos, variam de pessoa para pessoa.   

Como exemplo desses modos de articulação dos homens com seus papéis, os autores 

citam os arquivos de Gustavo Capanema e Filinto Müller, respectivamente apelidados de 

modelos “centrífugos” e “centrípetos”. No modelo centrífugo, a acumulação diz algo sobre o 

produtor, representa e reflete sua relação com o mundo.  

É um arquivo que tende a produzir ‘processos’ e seu movimento é de dentro 
para fora. Pode espelhar as atividades funcionais do titular ou das 
instituições às quais se vinculou, possuindo um traço burocrático muito 
desenvolvido (VIANA et al., 1986, p. 71).  
 

O modelo centrípeto, representado pelo arquivo de Filinto Müller, possui uma lógica 

de acumulação que está submetida a possíveis atos vindos de fora. Essa acumulação 

corresponde a um objetivo eminentemente político e tende a produzir dossiês para serem 

usados em defesa do titular. Seu movimento, portanto, é de fora para dentro e é constituído 

em resposta a possíveis acusações de terceiros – “seu sentido está relacionado com o tipo de 

serviço que o documento vai prestar ao centro, o arquivador. Ele volta-se para dentro falando 

dos outros, e só ali encontra o seu significado real”  (VIANA et al., 1986, p. 72).  

Também é possível a produção de arquivos como resposta a uma pulsão acumuladora. 

Esses arquivos apresentam-se de forma caótica, sem ordenamento, como se um acidente 
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tivesse misturado os papéis ao acaso. Esse tipo de arquivo reflete o simples ato de selecionar 

documentos e guardar, indiscriminadamente.  

Essas lógicas de acumulação podem conviver em um mesmo arquivo, em intensidades 

variáveis. O que os autores pretenderam mostrar foi que, sendo os arquivos uma espécie de 

texto e o titular o sujeito que o enuncia, a ordenação dada por ele ao seu arquivo – 

correspondendo ao que se convencionou chamar de ordem original em Arquivística – é a 

sintaxe desse texto. No caso dos arquivos pessoais de homens públicos, as possibilidades de 

ordenamento e de motivações serão da mesma ordem que a variedade de perfis de homens 

públicos existentes.  

Outro exemplo pode ser encontrado no arquivo de Gustavo Capanema. Segundo Fraiz 

(1998), os aproximadamente 200 mil documentos acumulados por esse titular demonstram 

uma sólida disposição para guardar. Um conjunto de cerca de sete mil fragmentos contendo 

escritos autobiográficos produzidos simultaneamente à construção do arquivo são reveladores 

da disposição do produtor de escrever um livro de memórias. Esses dois indícios - ou 

evidências - possibilitaram que esse arquivo fosse interpretado pela autora como submetido a 

um projeto de construção autobiográfica do autor.   

Os fragmentos de escritos de Gustavo Capanema permitiram perceber que o titular se 

dedicou durante as três últimas décadas de sua vida a organizar documentos e notas pessoais 

para a elaboração de seu livro de memórias, selecionando conjuntos de documentos que 

deveriam apoiá-lo nessa escrita.  Nesse sentido, foi possível afirmar que a constituição de seu 

arquivo era submetida ao projeto de sua escrita autobiográfica e, desta forma, como uma 

imagem da representação que fazia de si e dos acontecimentos do qual participou, tornando-se 

a própria escrita autobiográfica que não conseguiu realizar.  

Em artigo onde analisa as configurações possíveis de um arquivo pessoal e as 

intervenções que perpassam a sua constituição como fonte, Heymann (1997) aproxima o 

arquivo de Epitácio Pessoa, em contraposição ao arquivo de Gustavo Capanema, ao gênero 

biográfico. Os documentos integrantes daquele conjunto foram reunidos com o objetivo de 

corroborar uma determinada versão de acontecimentos da história do país nos quais o titular 

havia participado. A acumulação começou com Epitácio Pessoa, mas continuou mesmo 

durante o período em que este esteve fora do país, tendo sido conduzida por seu sobrinho, que 

reuniu um conjunto de papéis que deveriam absolver seu tio de interpretações equivocadas a 

respeito de um livro que escreveu sobre o seu período na presidência da República. Segundo 

Lewin (apud HEYMANN, 1997), a recepção do seu livro pode explicar porque Epitácio 
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Pessoa desejaria que seu arquivo estivesse disponível para consulta. Esse  deveria servir para 

lhe fazer justiça, e a acumulação documental foi reunida em torno desse objetivo, se 

concretizando no ato de doação feito pela filha do titular, cumprindo expressa vontade de seu 

pai. 

Estes dois exemplos nos levam de novo para o campo das múltiplas formas 
de produção dessa memória, permitindo pensar não apenas nas várias 
possíveis configurações desses conjuntos documentais, como também na 
interferência de outros agentes neste processo (HEYMANN, 1997, p.6). 

 

A constituição de acervos arquivísticos pessoais pode, portanto, resultar da intenção 

deliberada de reter e acumular. Além desse cuidado, alerta a autora, a associação entre 

arquivos pessoais e a manifestação concreta da memória individual dos seus titulares deve ser 

problematizada, como demonstra o caso do arquivo de Filinto Müller. Esse conjunto, ao ser 

doado ao CPDOC, passou pelo crivo das filhas, que selecionaram do conjunto deixado pelo 

pai alguns documentos caracterizados como “besteira que tinha sido guardada” (HEYMANN, 

1997, p.56).  O ato de acumular pode ter a participação do titular e de pessoas sob sua 

orientação que estão imbuídas dos mesmos objetivos, mas também pode ser realizada 

posteriormente, no momento da passagem do domínio privado ao público. Há que se atentar 

ainda para uma terceira ingerência, realizada pelos arquivistas, ao definirem o arranjo e 

organizarem a documentação que passará a ser consultada pelo público.  

Heymann (1997) mostra que, na construção dos arquivos como memória dos 

indivíduos, existe um aspecto que é social e não apenas individual, onde participam o titular e 

os agentes que posteriormente ajudarão a transformá-lo em legado histórico. 
O trabalho com arquivos pessoais tem que levar em conta o caráter arbitrário 
da configuração de cada um desses conjuntos, dada a independência e 
variedade das situações em que são gerados e acumulados os diversos 
documentos que os compõem, além das múltiplas interferências a que estão 
sujeitos (p. 45) 

 
 

Para a autora, os arquivos pessoais devem ser analisados nas suas diferentes fases: 

acumulação, momento em que o titular e seus assessores agregam e possivelmente subtraem 

elementos; após sua morte, quando os familiares interferem no conjunto, selecionando aqueles 

documentos indesejáveis para compor a imagem do titular – em geral a partir do momento em 

que há manifestação em prol da doação do arquivo a uma instituição de pesquisa – e, por fim, 

na ingerência do arquivista ao tomar decisões sobre arranjo e descrição.  

Buscamos apresentar as principais representações encontradas na literatura a respeito 

dos arquivos pessoais. Essas representações dizem respeito, principalmente, ao estatuto dos 
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conjuntos documentais provenientes das pessoas físicas, que contrapõem aqueles que os vêem 

como arquivos, tal como esses são caracterizados para os conjuntos oriundos das instituições, 

e aqueles que os vêem como meras coleções de documentos, embora essa representação 

pareça estar perdendo lugar para a primeira. Por outro lado, entre os profissionais que 

consideram os conjuntos documentais produzidos por pessoas físicas como arquivo, há 

aqueles que  destacam a necessidade de tratá-los segundo uma metodologia idêntica àquela 

utilizada para os arquivos das instituições e há, ainda, profissionais que defendem uma 

relativização ou, ao menos, uma problematização desses princípios, tanto para os arquivos 

públicos como para os arquivos pessoais. De toda forma, parece não haver dúvida da 

importância desses conjuntos de origem pessoal, que concordamos serem arquivos pessoais, 

para o desenvolvimento da ciência em geral, e não apenas a pesquisa histórica, e para a 

constituição da memória coletiva. A constatação dessa importância e a ampliação de seu uso 

serão abordadas no próximo tópico. 
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4. Documentos arquivísticos: potencial para usos diversos    
 
 
 

Os arquivos não estão imunes às transformações pelas quais as sociedades passam e 

sofrem as conseqüências dessas transformações. A literatura da área da Arquivologia e da 

memória demonstra que os últimos anos desestabilizaram e renovaram o campo. Além de 

alterações no modo como se cria e se armazena a informação, foram sensivelmente alterados 

os modos como se transmitem a informação. A internet divulga o conteúdo dos arquivos, 

divulga os arquivos e as instituições de memória para aqueles que procuram informação na 

rede. Isso traz conseqüências diretas nos serviços de arquivos, que vivem um acréscimo e uma 

diversificação do público. É necessário atentarmos, no entanto, para uma representação ainda 

arraigada na área segundo a qual os arquivos possuem a “dupla função de instrumento de 

apoio a serviço da administração e como base de fonte informativa à pesquisa historiográfica” 

apesar de muitos já reconhecerem a fragilidade desse olhar (ÁVILA, 2011, p. 132).    

A associação entre memória, História e arquivos é constantemente trabalhada por 

diversos autores. A criação das primeiras instituições arquivísticas pode ser associada às 

tentativas de se cristalizar uma idéia de memória coletiva identificada com a manutenção de 

estoques de lembranças do passado, a serem utilizados para a consolidação e manutenção das 

identidades nacionais. Jardim (1995, p.1) se debruçou sobre essa relação e sobre como a 

conceituação de memória “norteia práticas de constituição do patrimônio documental 

arquivístico por parte dos arquivos públicos”, especialmente nas práticas denominadas 

avaliação e seleção de documentos.  

Heynemann (2009, p. 67) chama atenção para o impacto que o texto de Pierre Nora -  

“Lugares de memória” (1984) -  teve entre os historiadores nas décadas seguintes a sua 

publicação: apontava para a necessidade de uma nova história, que emergisse dissociada da 

memória, tendo-a como objeto e não como identidade, mas “ao invés de se observar a 

distinção da proposta, foi atribuído o carimbo de ‘lugar de memória’ a museus, praças, 

arquivos, bibliotecas. Tudo passava assim a ser um lugar de memória”.  

A História foi definida pelo historiador Jacques Le Goff (1984, p. 535) como a forma 

científica da memória coletiva, relacionada com o passado e o fluxo diacrônico dos 

acontecimentos, que usa como material de pesquisa os documentos e os monumentos. Nas 

origens filológicas deste termo está presente a idéia de “tudo aquilo que pode evocar o 

passado, perpetuar a recordação, por exemplo, os atos escritos”. Durante toda a vigência do 
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ideário positivista do fim do século XIX e do início do século XX, o documento escrito será 

considerado o fundamento do fato histórico.  

 A cristalização da relação entre memória, arquivos e História tem como marco a 

criação das instituições arquivísticas, notadamente a partir do século XVIII. Segundo a análise 

de Le Goff (apud FONSECA, 2007, p. 29-33), é nesta perspectiva que surgem os depósitos 

centrais de arquivos em São Petersburgo, em 1720, em Viena, em 1749, em Varsóvia, em 

1765, em Veneza, em 1770, em Florença, em 1778. Em 1790, a criação do Arquivo Nacional 

da França estabelece um modelo institucional, vigente até nossos dias. Da mesma forma, 

surgem os grandes museus públicos e nacionais: o Louvre, em 1793, o Museu de Versalhes, 

em 1833, o Museu das Antigüidades Nacionais, em Berlim, em 1830, o Museu Nacional do 

Bargello, em Florença, em 1859. A história das instituições documentais pressupõe 

reconhecermos a emergência de um tipo de organização associada à invenção do estado 

nacional e à necessidade de construção de uma memória nacional que desse suporte à 

nacionalidade como componente ideológico do Estado burguês nascente. 

A criação do Arquivo Nacional da França, ocorrida em 1794, estabelece um modelo 

institucional copiado por diversos países. Pela primeira vez uma administração 

“independente” foi criada para cobrir toda a rede de repartições públicas geradoras de 

documentos e os antigos depósitos porventura existentes; além disso, pela primeira vez o 

Estado reconheceu sua responsabilidade em relação ao cuidado devido ao patrimônio 

documental do passado, aos documentos por ele produzidos e também o direito público de 

acesso aos arquivos que, no entanto,  

[...] não significou, no período imediatamente posterior à revolução ou ao 
longo de todo o século XIX e até meados do século XX, uma mudança 
substantiva em relação ao acesso extensivo aos documentos recolhidos às 
instituições arquivísticas, tampouco um maior controle da sociedade civil 
sobre a administração pública. Consolidava-se uma visão positivista da 
história e tornava-se um conceito generalizado a idéia de que os arquivos 
constituíam a base da pesquisa histórica, de modo que os Estados tinham a 
obrigação de mantê-los acessíveis (FONSECA, 2007, p. 40). 

 

Segundo Schellenberg (1974, p. 4-9), o Public Record Office da Inglaterra foi criado 

em agosto de 1834 em conseqüência de diversas campanhas em prol de melhores cuidados 

com os documentos públicos. As condições em que os documentos oficiais se encontraram 

eram de tal desordem e em tal estado de deterioração (espalhados por cerca de 50 depósitos 

diferentes em toda a cidade de Londres) que os historiadores fizeram campanha para criação 

do arquivo central. Motivos semelhantes fizeram o governo americano criar, em 1934, o seu 
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arquivo nacional, em conseqüência das campanhas realizadas durante todo o século XIX por 

melhores condições para os depósitos públicos de documentos, como as promovidas pela 

Associação Histórica Americana, fundada em 1884.  
Na Inglaterra e nos Estados Unidos, coube aos historiadores a primazia de 
reconhecer a importância dos documentos públicos e foi em grande parte por 
influência deles que se criaram os arquivos nacionais nesses dois países. Os 
historiadores viram que tais documentos, na sua totalidade, refletem não 
apenas a expansão e o funcionamento de um governo, mas também o 
desenvolvimento de um país (SCHELLENBERG, 1974, p. 9). 

 

A criação de novas instituições destinadas à guarda de acervos arquivísticos também é 

conseqüência de um processo que se iniciou com alterações nas percepções em torno das 

fontes para a escrita da história, ocorridas ao longo do século XX.  Os  fundadores da École 

des Annales defenderam a necessidade de ampliar a noção:  
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 que a habilidade do historiador lhe permite utilizar 
para fabricar o seu mel, na falta das flores habituais. Logo, com palavras. 
Paisagens e telhas. […] (LEFEBVRE apud LE GOFF, op.cit., p. 539). 
 

Dentre as novas fontes estão os documentos integrantes dos arquivos pessoais e 

familiares. A partir da década de 1970, toma impulso uma renovação nas práticas 

historiográficas após um predomínio da abordagem estrutural e quantitativa. A atenção de 

muitos historiadores volta-se para os arquivos pessoais, em função de uma valorização dada à 

ação dos indivíduos e o interesse pelo estudo dos processos de tomada de decisão.  

Nesse período, os centros de preservação da memória se tornaram um fenômeno 

comum no ambiente universitário, pelo menos no âmbito das ciências humanas, sociais, letras 

e artes, e nos últimos vinte anos tem-se observado a ampliação gradativa desse universo 

institucional (CAMARGO, 1999, p. 49-63).  

No Brasil, esses centros tornaram-se um fenômeno recorrente nas grandes 

universidades e foram criados para possibilitar o trabalho de cientistas humanos que não 

podiam contar com fontes organizadas do aparato estatal:   
Como houve, predominantemente, no Brasil, uma ausência de consciência e 
de vontade política do poder público em relação à preservação de seu 
patrimônio documental (embora não lhe tenha faltado o aparato institucional 
público para tanto), e diante do volume de papéis públicos em relação aos 
papéis privados – as grandes fontes de pesquisa e informação -, essa função 
acabou sendo assumida ou transferida parcialmente para as universidades 
(CAMARGO, 1999,  p. 56).  

 

Podemos lembrar a criação do CPDOC, em 1973, já mencionada em capítulo anterior, 
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e o Arquivo Edgar Leuenroth, da Universidade Estadual de Campinas (AEL/Unicamp). Em 

plena ditadura militar, no ano de 1974, a Unicamp comprou da família do militante anarquista 

o seu arquivo pessoal. Até então, as fontes para a história do movimento operário no Brasil 

constituíam-se fundamentalmente de periódicos e da documentação oficial e estavam 

dispersas entre a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional e diversos arquivos e bibliotecas 

estaduais e municipais. Os arquivos pessoais estavam sob a guarda dos militantes ou de seus 

familiares e de alguns poucos sindicatos que haviam conseguido conservar seus arquivos ou 

enviá-los ao exterior. Nesse período, a conjuntura política era desfavorável à criação de 

instituições de preservação da memória documental de setores de esquerda e a história do 

movimento operário apenas começava a adquirir um status acadêmico. O AEL 

preencheu uma lacuna, tornando-se o primeiro arquivo brasileiro da história 
social a ser constituído e o mais importante do ponto de vista documental, na 
medida em que outros fundos e coleções vieram se juntar ao acervo original 
(ARAÚJO; BATALHA, 1999, p. 67).  
 

A pesquisa em arquivos tem atraído até profissões que se estabeleceram com base na 

pesquisa de campo. Os antropólogos têm se voltado para os arquivos em busca não de 

segredos, vestígios, eventos e passados, mas de marcas e inscrições a partir das quais devem 

ser eles próprios - os arquivos - interpretados:  

Os arquivos tornaram-se então territórios onde a história não é buscada, mas 
contestada, uma vez que constituem loci nos quais outras historicidades são 
suprimidas (Comaroff e Comaroff 1992; Hamilton et alii 2002; Price 1983; 
Steedman 2002; Stoler 2002). Assim, o caráter artificial, polifônico e 
contingente das informações contidas nos arquivos — bem como as 
modalidades de uso e leituras que ensejam — têm sido repensados (Davis 
1987; Farge 1989; Ginzburg 1991). Diferentes análises e perspectivas em 
torno do uso e natureza dos acervos arquivísticos convergem em uma mesma 
preocupação: é preciso conceber os conhecimentos que compõem os 
arquivos como um sistema de enunciados, verdades parciais, interpretações 
histórica e culturalmente constituídas — sujeitas à leitura e novas 
interpretações (Foucault 1986:149). (CUNHA, 2004, p. 292). 

 

 
No campo da memória coletiva, os arquivos se tornaram, no pós-guerra, objeto de 

disputa de ex-colônias por conta da centralidade que a memória ocupa na formação das 

identidades. A denúncia  das “ausências” de vozes nos arquivos oficiais teve como 

conseqüência a “valorização de novas memórias e dos registros a elas associados”, 

multiplicando as instituições de arquivamento, alterando a paisagem arquivística e introduzido 

novos atores nesse universo até então restrito a governos, historiadores e arquivistas 

(HEYMANN, 2009, p. 6-8).  
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Para entender como funciona esse processo, importa lembrar artigo do sociólogo 

Pollack (1989) a respeito dos processos de enquadramento da memória nas sociedades. Ele 

menciona que um dos primeiros sociólogos a ver na memória uma manifestação coletiva foi 

Maurice Halbwachs, que a tratou seguindo a tradição metodológica durkheiminiana, 

acentuando sua propriedade de reforçar a coesão social pela adesão afetiva ao grupo, donde o 

termo que utiliza “comunidade afetiva”. Além disso, o trabalho de Halbwachs chamou 

atenção para o caráter de seletividade da memória e do processo de negociação que concilia 

memória individual e coletiva.  

Seguindo em outra direção, a perspectiva à qual Pollack se filia - construtivista - se 

interessa em saber como os fatos sociais se tornam coisas, como e por quem eles são 

solidificados e dotados de duração e estabilidade. No caso da memória coletiva, uma 

abordagem como essa privilegia os processos e os atores que intervêm no trabalho de 

constituição e formalização das memórias.  

Desinteressado de uma história do desenvolvimento da história oral enquanto 

metodologia, o autor ressalta sua utilização para análise dos excluídos, marginalizados e 

minorias que, não contemplados na história oficial, só podem ser acessados via relato oral. 

Acreditamos que essas inferências podem ilustrar como se dá a valorização de memórias 

outras que não aquelas oficiais, sejam elas de pessoas físicas ou jurídicas.  

A história oral como metodologia parece ter nascido no momento em que emergiram  

conflitos e disputas que colocaram em xeque inúmeras memórias coletivas nacionais. Esses 

conflitos mostraram que as memórias que se mantiveram subterrâneas continuaram seu 

trabalho de subversão no silêncio, aflorando em momentos de crise. Esses fatos mostraram 

também que, apesar da doutrinação ideológica, as lembranças durante tanto tempo confinadas 

ao silêncio e transmitidas de uma geração a outra oralmente, e não através de publicações, 

permanecem vivas, opondo-se à mais legítima das memórias coletivas: a memória nacional.  

As lembranças proibidas, indizíveis ou vergonhosas são zelosamente guardadas em 

estruturas de comunicação informais e passam despercebidas pela sociedade englobante. 

Portanto, contrapondo-se a uma memória coletiva oficial pode existir também uma memória 

coletiva subterrânea da sociedade civil dominada.  

A centralidade da memória nas sociedades contemporâneas tem sido apontada por 

diversos estudiosos. Para Nora (2003), o mundo dos arquivos sofreu uma desestabilização 

sem precedentes nos últimos trinta anos, que pode ser repartida em três níveis: desestabilizou-

se o modo de organização e preservação dos arquivos, em acomodação às condições 
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modernas de tecnologia; houve um aumento exponencial da massa arquivística 

contemporânea, donde se inclui a criação de novos tipos de arquivo; e, por fim, os arquivos 

têm sido alvo de disputas internas e externas, ligadas à sua custódia e à sua consulta. 

 Para esse autor, essas perturbações são conseqüência e projeção das profundas 

transformações que o conjunto da sociedade conserva com seu passado, com o seu presente e 

com o futuro e estão ligadas ao papel central que os arquivos ocupam na experiência 

mnemônica das sociedades contemporâneas. 
Em uma economia tradicional de memória, sabia-se com precisão quem 
eram os produtores de registros e os consumidores. Os produtores? As 
Igrejas, os estados, as famílias numerosas, e nas democracias do século XX, 
os partidos políticos, sindicatos, instituições e, em geral, as organizações 
constituídas. Os usuários? Os interessados pelo assunto do arquivo de 
documentos, e, em seguida, especialmente após o desenvolvimento do 
conhecimento científico do passado, os historiadores. Hoje, num mundo em 
mudança cada vez mais rápida, onde tudo passa tão rápido que todo 
fenômeno é acoplado a um histórico e já obsoleto, é evidente que o 
imperativo da memória – antes de designar uma dívida moral da memória 
diz respeito mais fundamentalmente a uma ansiedade da perda (NORA, 
2003, p. 47, tradução nossa).  
 
 

Para Huyssen (2000), a influência da mídia e o papel da indústria cultural na 

comercialização da memória não podem ser esquecidos: programas que abordam temas 

históricos e a difusão de matérias em revistas acessíveis ao não especialista e vendidas em 

bancas de jornal promovem uma divulgação dos conteúdos arquivísticos e, nesse movimento, 

os arquivos aos poucos deixam de ser patrimônio de uma elite letrada e a serviço do Estado 

para se tornarem bens culturais. Por outro lado,  

algo mais deve estar em causa, algo que produz o desejo de privilegiar o 
passado e que nos faz responder tão favoravelmente aos mercados de 
memória: este algo, eu sugeriria, é uma lenta mas palpável transformação da 
temporalidade nas nossas vidas, provocada pela complexa interseção de 
mudança tecnológica, mídia de massa e novos padrões de consumo, trabalho 
e mobilidade global (HUYSSEN, 2000,  p.25). 

 

O que está em jogo e explica a efervescência da memória é uma nova relação com a 

experiência da temporalidade. Essa experiência foi sensivelmente alterada a partir das 

revoluções tecnológicas e da sensação de obsolescência dos objetos e da velocidade com que 

a vida cotidiana tem que lidar:  

a minha hipótese é que, também nesta proeminência da mnemo-história, 
precisa-se da memória e da musealização, juntas, para construir uma 
proteção contra a obsolescência e o desaparecimento, para combater a nossa 
profunda ansiedade com a velocidade de mudança e o contínuo 
encolhimento dos horizontes de tempo e de espaço (HUYSSEN, 2000,  
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p.28). 
 

Canclini (2008, p. 160) acrescenta a associação, dentro do campo do patrimônio, entre 

tradicionalistas e renovadores como consequência da resistência que alguns grupos têm em 

relação aos projetos modernizadores da sociedade. Para lidar com essa resistência, os 

modernizadores “precisam persuadir seus destinatários de que – ao mesmo tempo em que 

renovam a sociedade – prolongam tradições compartilhadas. Posto que pretendam abarcar 

todos os setores, os projetos modernos se apropriam dos bens históricos e das tradições 

populares”. Esse autor destaca a ausência, nos estudos e debates sobre a modernidade latino-

americana, dos usos do patrimônio histórico e cultural, como se a prerrogativa de falar dessas 

questões fosse prioritariamente de restauradores, conservadores e divulgadores. Precisamente 

porque fica de fora do debate, o campo do patrimônio  
constitui o recurso menos suspeito para garantir a cumplicidade social. Esse 
conjunto de bens e práticas tradicionais que nos identificam como nação ou 
como povo é apreciado como um dom, algo que recebemos do passado com 
tal prestígio simbólico que não cabe discuti-lo. 

 

Herrera (1994, p. 71) ressalta que o aumento dos usuários dos arquivos é reconhecido 

desde 1980, quando o tema foi abordado com profundidade no IX Congresso Internacional de 

Arquivos, em Londres. A partir dos gráficos e avaliações apresentados, ficou demonstrado 

que os serviços de referência e consultas estavam em plena mudança. 

As salas de leitura têm sido invadidas (outro fim de milênio, outros 
bárbaros) por variada clientela diferente da imagem tradicional do 
investigador erudito concentrado em um volume de documentos do século 
XVI, pertencente quem sabe ao Marques do Vale do Oaxaca, em um 
ambiente tranqüilo onde falava com outros estudiosos sobre a história do 
México. 
 
 

Alberch e Boadas (1991, p. 28)  assinalam a mudança de atitude gradual dos cidadãos 

em relação aos arquivos em função do reconhecimento de que estes constituem um 

patrimônio cultural geral: 
[...] é certo que, pouco a pouco, e sem haver chegado a uma situação de 
normalidade, estamos assistindo a uma progressiva recuperação e 
dignificação do patrimônio documental, de maneira que vai afastando-se 
definitivamente aquela imagem que convertia os arquivos em sinônimo de 
acúmulo e desordem, ou no melhor dos casos, em um conjunto de 
documentos cujo acesso e uso era monopolizado por uma minoria erudita de 
cidadãos.  
Esta nova situação tem sido possível graças à mudança que se opera na 
representação que, tanto as administrações como a população em geral, tinha 
dos arquivos. A idéia de que a conservação da documentação que gerava ou 
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herdava uma administração era uma obrigação desagradável justificável 
apenas pela incontestável necessidade de preservar o arquivo como um 
instrumento de evidente valor legal e testemunhal, está dando lugar à 
consideração que os arquivos não são úteis apenas às agências que criaram 
os documentos, mas constituem um patrimônio cultural de interesse geral.   

   

Zapata (2002 apud ÁVILA, 2011, p. 133) classifica os usos dos arquivos em quatro 

grandes temas, além dos tradicionais ligados à administração e à pesquisa em História:  

• sociais: educação, democracia, consolidação de valores, literatura; 

• técnicos: desenvolvimento da ciência e da arte; 

• científicos: investigação em sociologia, estudos psicossociais, estudos forenses; 

investigação em ciências naturais 

• comerciais: documentários, publicidade, cinema, rádio e TV, turismo; 

Dentro do uso considerado como comercial por Zapata, consideramos proveitoso nos 

apropriarmos de algumas categorias usadas nas áreas da Comunicação Social e Sociologia. 

Segundo Teixeira Coelho (1997, p. 317), os produtos culturais 

[são] aqueles que expressam idéias, valores, atitudes e criatividade artística e 
que oferecem entretenimento, informação ou análise sobre o presente, o 
passado (historiografia) ou o futuro (prospectiva, cálculo de probabilidade, 
intuição), quer tenham origem popular (artesanato), quer se tratem de 
produtos massivos (discos de música popular, jornais, histórias em 
quadrinhos), quer circulem por público mais limitado (livros de poesia, 
discos e CDs de música erudita, pinturas).  

 
Outro termo que merece ser definido é o de indústria cultural.  Segundo Chauí (2008, 

p. 290), a expressão indústria cultural 
[foi] cunhada por Theodor Adorno e Max Horkheimer numa obra intitulada 
‘Dialética do esclarecimento’, para indicar uma cultura baseada na idéia e na 
prática do consumo de ‘produtos culturais’ fabricados em série. A expressão 
indústria cultural significa que as obras de arte são mercadorias, como tudo 
que existe no capitalismo. 

 

Na origem, o termo está associado a uma visão de mundo na qual as obras de arte e as 

obras do pensamento perdem sua vitalidade e força crítica, inovadora e criativa para se 

tornarem meios de divulgação rápida e simples de idéias cuja complexidade e importância são 

perdidas.  Assim vista, a indústria cultural produziria a cultura de massa, o grande público 

consumidor de produtos industriais das sociedades modernas. Teixeira Coelho (1980, p. 6) 

nos fornece um resumo do conceito tal como formulado pelos integrantes da Escola de 

Frankfurt:  
A indústria cultural, os meios de comunicação de massa e a cultura de massa 
surgem como funções e fenômenos da industrialização. É esta, através das 
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alterações que produz no modo de produção e na forma do trabalho humano, 
que determina um tipo particular de indústria (a cultural) e de cultura (a de 
massa) implantando numa e noutra os mesmos princípios em vigor na 
produção econômica em geral; o uso crescente da máquina e a submissão do 
ritmo humano de trabalho ao ritmo da máquina; a exploração do trabalho; a 
divisão do trabalho.   

 
Entendemos que os acervos arquivísticos também podem ser encaixados naquilo que 

se reconhece como cadeia produtiva da cultura, entendida como “um conjunto de etapas 

consecutivas pelas quais passam e vão sendo transformados e transferidos os diversos 

insumos. Esta definição abrangente permite incorporar diversas formas de cadeias” 

(HASENCLEVER & KUPFER apud PROCHNIK, 2000).  

Não nos interessa um debate acerca do papel da indústria cultural na política 

hegemônica. Interessa-nos sublinhar que essa indústria, produtora de entretenimento como 

livros, CDs, vídeos-documentários e exposições fotográficas utiliza os serviços de arquivo em 

busca de insumos para suas produções. Nesse sentido, gostaríamos de acrescentar aos valores 

já reconhecidos para os documentos de arquivo um valor que advém de sua função primária 

na cadeia produtiva da cultura. Para apoiar nossa afirmação, vejamos o que diz o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), importante financiador de 

projetos na área de preservação de acervos arquivísticos,  a respeito da economia da cultura: 

Para o BNDES, contudo, cultura é ainda muito mais: é uma alavanca para o 
desenvolvimento socioeconômico sustentável do Brasil. A diversidade 
cultural do País é um grande ativo a ser empregado em prol da riqueza e do 
bem-estar da sociedade. 
A economia da cultura é um setor estratégico e dinâmico, tanto pelo ponto 
de vista econômico como sob o aspecto social. Suas diversas atividades 
geram trabalho, emprego, renda e são capazes de propiciar oportunidades de 
inclusão social, em particular para jovens e minorias.  
[...] 
No Brasil, a economia da cultura tem ainda vasto potencial de produção e 
distribuição de riquezas de forma sustentável. A missão do BNDES, 
portanto, é a de estimular e contribuir para o desenvolvimento das empresas 
criativas e dos agentes criadores, ampliar e dar mais eficiência ao mercado 
de bens e serviços culturais, com sustentabilidade econômica e ganhos 
sociais

13

No uso administrativo, o surgimento e a adoção global do conceito de ativos 

informacionais, que  trazem intrínsecos a assunção de um valor para a informação,  

repercutem indiretamente no universo arquivístico ainda que o conceito, utilizado no âmbito 

da Ciência da Informação,  não tenha sido incorporado à disciplina:   

.  
 

                                                 
13 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. O BNDES e a economia da 
cultural. Disponível em http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Cultura/. 
Acesso em 17 de maio de 2011. 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Cultura/�
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A atual era da informação, assim denominada por Castells (1999, 2000, 
2001), tem sido marcada por grandes e significativas mudanças na 
sociedade, na economia e na cultura, no modo de ser, agir e pensar das 
pessoas, em consequência da (r)evolução das tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) cada vez mais presentes no cotidiano humano. Isto, da 
cultura do virtual e instauração de novas redes de comunicação e de 
conhecimento (LÉVY, 1999; JOHNSON, 2001; LEMOS, 2002), à 
globalização e sua mais emergente face, a economia da informação, quando 
a própria informação se torna insumo econômico, valor agregado a produtos 
ou novo capital (LASTRES; ALBAGLI, 1999) (COSTA et alii, 2010, p. 
130). 

 

Para Santos (2007, p. 177) a valorização da informação como recurso de tomada de 

decisão e como ativo das instituições transforma a unidade de arquivo em fonte de 

informações administrativas e técnicas. Bellotto (2007, p. 25) caracteriza os documentos em 

idade corrente como “arsenal da administração”:  

As atividades clássicas da administração – prever, organizar, comandar, 
coordenar e controlar – não se efetuam sem documentos. Quanto mais 
informados os administradores / dirigentes estiverem sobre um assunto, 
melhor e mais completamente poderão decidir sobre ele. Por isso é que, além 
de não poderem dispensar seu arquivo, também não devem deixar de contar 
com uma boa biblioteca e com um bom centro de documentação.  

 

 Numa repartição ou departamento quase tudo se faz por intermédio de um documento 

ou tem como consequência sua criação. Além do acompanhamento de processos e de 

atividades executadas, acompanhadas através de correspondência, serão produzidos projetos, 

tabelas, análises estatísticas, relatórios de planos de trabalho e atividades executadas que 

contenham a informação necessária para se tomar decisões (SCHELLENBERG, 1974, p. 46-

47). Nesse sentido é que se dá a valorização da informação como recurso estratégico das 

instituições, pois sua organização e disponibilização garantem competitividade no mercado. 

Além da informação registrada orgânica, que são os documentos de arquivo, as instituições e 

as pessoas necessitam e recorrem às unidades de informação para suprirem suas necessidades 

de informação.  

Dentre os usos da informação arquivística classificados como “sociais” por Zapata 

(2002), gostaríamos de nos deter, ainda que brevemente, no item “democracia”. Antes de 

tudo, achamos que o termo político é mais apropriado porque significa “tudo que se refere à 

cidade e, conseqüentemente, o que é urbano, civil, público, e até mesmo sociável e social” 

(BOBBIO, 1998, p. 954). Nesse sentido, esse termo englobaria os valores associados à 

democracia, dentre esses o acesso à informação governamental, bem como a própria 

democracia, entendida como uma forma de governo.  
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A forma de governo que vivemos no Brasil chama-se democracia representativa. Esse 

tipo de governo é caracterizado por uma organização social em que o controle político é 

exercido pelo povo, o qual delega poderes a representantes periodicamente eleitos. Uma das 

características da democracia é que as ações do governo sejam transparentes, regidas sob 

normas e obrigação de prestar contas. Neste processo, vai se delineando cada vez mais a 

importância dos arquivos para manutenção do regime democrático, pela organização e 

preservação dos registros de ações desse Estado, que deve prestar contas à sociedade.  

Em uma democracia, esclarece Celso Lafer (2005, p. 35), a transparência das ações do 

governo é a regra. Essa transparência só pode ser obtida se o cidadão tiver possibilidade de 

acesso aos documentos que registram as atividades desse governo: 

A razão de ser do público como sendo simultaneamente o comum e o visível 
tem a sua base na consolidação da perspectiva ex parte populi nas “regras do 
jogo” da governança democrática. Estas pressupõem a existência de 
cidadãos – e não de súditos – aptos a tomarem decisões, avaliarem e 
controlarem o status rei publicae com base numa informação exata e 
honesta, ao alcance de todos. Daí o conceito de transparência de poder, 
positivado, por exemplo, na Constituição de 1988, que estabelece a 
publicidade como um dos princípios que regem a administração pública. Daí 
igualmente o direito de cidadania ao acesso a informações. 

 

O acesso à informação pública é direito que foi garantido a todos os brasileiros na 

Constituição Federal de 1988: “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 

de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral (...) ressalvadas aquelas cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” (artigo 5°, XXXIII). 

Entretanto, o fato de termos assegurado esse direito constitucionalmente não quer dizer que o 

tenhamos  materialmente. 

Uma das funções das instituições arquivísticas é a gestão dos documentos em idade 

corrente de forma a facilitar o acesso à informação, seja para o uso da administração que a 

gerou, seja para o conhecimento/ uso do cidadão, quando se tratar de arquivo público. De 

acordo com a Lei 8.159/91, a gestão documental é o  

conjunto de procedimentos e operações técnicas visando à racionalização e 
eficiência na produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase 
corrente e intermediária, do documento, visando a sua eliminação ou 
recolhimento para guarda permanente.  
 

A esse conceito se soma um dos objetivos definidos por Indolfo et alli (1995, p. 14 

apud SANTOS, 2007, p.177) que é “garantir que a informação governamental esteja 

disponível quando e onde seja necessária ao governo e aos cidadãos”.    
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As considerações em torno dos diversos usos possíveis dos conteúdos informativos 

tocam diretamente nas questões relativas à sua transferência ou acesso. O acesso é dependente 

da descrição, definida pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística como o 

“conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e de conteúdo dos 

documentos para elaboração de instrumentos de pesquisa” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 

67). Por meio da descrição o arquivo se apresenta aos seus usuários, sejam eles internos ou 

externos, sendo o primeiro passo na possibilidade de acesso ao conjunto documental, função 

definida como aquela possível de “tornar acessíveis os documentos e promover sua 

utilização” (p. 19). Ávila (2011) destaca o fato de que “o acesso traz em seu cerne a discussão 

sobre a transferência da informação arquivística”, embora tenha pouco espaço nas discussões 

da área quando comparado às outras funções. Segundo esse autor,  o conceito de acesso diz 

respeito a operações físicas, intelectuais e legais. As operações físicas são aquelas relativas às 

condições de armazenamento dos documentos, bem como às possibilidades de consulta física 

a eles. As operações intelectuais dizem respeito aos instrumentos de pesquisa disponíveis para 

promover essa consulta, enquanto as operações legais tocam em questões como, por exemplo, 

mas não somente, o sigilo das informações para preservação da imagem de uma pessoa e o 

sigilo para manutenção da segurança do Estado.  

 Zapata (2002, p. 7 apud ÁVILA, op.cit., p. 126) vê os obstáculos no acesso como 

integrando dois grupos: estruturais e funcionais. O primeiro se refere à ineficiência do serviço, 

à inadequada estrutura técnica, à falta de recursos e à formação inadequada do profissional de 

arquivo. Os obstáculos funcionais podem advir das limitações na descrição, na falta de 

organização dos fundos, nas limitações de ordem legal ou de uma concepção restrita da 

função dos arquivos. Em relação às políticas públicas de acesso à informação, cujo direito é 

reconhecido na Constituição de 1988 e na Lei de Arquivos de 1991, verifica-se que  
A noção de acesso à informação relaciona-se, portanto, a um direito, mas 
também a dispositivos políticos, culturais, materiais e intelectuais que 
garantam o exercício efetivo desse direito. O acesso jurídico à informação 
não se consolida sem o acesso intelectual à informação. O acesso jurídico à 
informação pode garantir ao usuário o acesso físico a um estoque 
informacional materialmente acessível (um “arquivo” no subsolo de um 
organismo governamental, por exemplo) sem que seja possível o acesso 
intelectual dada a ausência de mecanismos de recuperação da informação. 
As experiências internacionais e, em especial o caso brasileiro, deixam claro 
que não se viabiliza o direito à informação governamental sem políticas 
públicas de informação (JARDIM, 1999, p. 3). 

  

Assim como o acesso é uma função que está imbricada com a descrição, a difusão será 

dependente de outros fatores. O termo não aparece no Dicionário de Terminologia 
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Arquivística como entrada, mas sim como sinônimo de “disseminação da informação”, que é 

definida como “o fornecimento e difusão de informações através de canais formais de 

comunicação” [grifo nosso] (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 71). A difusão é vista 

também como  

uma das maneiras de se aumentar a possibilidade de acesso aos documentos 
de arquivo por intermédio da implantação de programas de conscientização 
do cidadão. Logo, a ação de difundir está ligada às maneiras de tornar o 
arquivo um instrumento cada vez mais presente na vida da população 
(ÁVILA, 2011, p.128) 

 

A difusão já foi tida como uma forma de diminuir a invisibilidade dos arquivos e dos 

arquivistas diante da sociedade: 

Um dos obstáculos de mais relevo que impedem a ‘normalização’ da função 
arquivística provém de uma deformação da percepção e da visualização 
pública enraizada, que se materializa na flutuação que oscila entre o 
estereótipo e a invisibilidade. Assim, a imagem que o cidadão tem dos 
arquivos se associa, freqüentemente, ou bem a alguns depósitos onde se 
acumulam grandes volumes de documentos e em cujo marco se empreendem 
estudos substantivos aptos somente para  consumo de uma minoria erudita 
ou, ao contrário, se constata um lamentável esquecimento derivado do 
desconhecimento sobre nossos  objetivos e funções. O  cidadão, mas também 
uma parte substancial dos gestores e políticos, tem  grandes dificuldades 
para estabelecer uma correlação positiva entre suas necessidades de 
informação e a existência de um serviço de arquivos ágil y eficaz 
(FUGUERAS, 2000, p.2, tradução nossa). 

 

Uma das estratégias apontadas no artigo de Fugueras (2002, p. 4) para fugir do 

estereótipo e da invisibilidade refere-se à promoção de políticas de identidade e comunicação 

institucional de dentro para fora das instituições arquivísticas.  Trata-se de prestar atenção às 

relações com os meios de comunicação de forma que as atividades organizadas dentro do 

arquivo tenham repercussão na imprensa escrita, no rádio e na televisão. São quatro os 

âmbitos de divulgação: “o arquivo como notícia (empréstimo de documentos,  execução 

pública, exposições, palestras, tratamento de fundos, novos equipamentos e infra-estrutura), o 

arquivo como recurso, o arquivo como colaborador e o arquivo como protagonista”.  

Além disso, o autor chama atenção para a necessidade das instituições arquivísticas 

públicas tornarem seus acervos mais dinâmicos e ricos de informação diversificada, tendo em 

vista que o aumento dos centros de documentação tem retirado daquelas instituições a 

prerrogativa de depositário exclusivo. Para tanto, é necessário assumir que  
a mera acumulação de documentos administrativos converte as instituições 
em meros depósitos de documentos adequados somente para o 
desenvolvimento da história oficial e institucional, geralmente fora das 
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exigências e necessidades dos cidadãos e reconhecer e dignificar a existência 
de outros tipos documentais para fins culturais e da ciência, como é o caso 
da iconografia, da cartografia, fotografias, slides, cartões postais, vídeos, 
filmes, impressos e áudio (FUGUERAS, 2002, p. 4). 
 
  

Durante muito tempo, continua Fugueras (2002), os serviços de arquivos ficaram 

restritos a um público erudito que necessita dos materiais aí depositados para desenvolver seu 

trabalho. O nome francês para esse tipo de público é “usuário cativo”, quer dizer, aquele que 

só encontra suas fontes em determinados arquivos públicos. Posteriormente, com a 

consolidação da noção de arquivo público e a pressão exercida por cidadãos conscientes de 

seus direitos no âmbito da informação, além do dinamismo da profissão, houve uma 

diversificação no perfil dos usuários. Contudo, não se deve esquecer que apesar do 

espetacular aumento da clientela dos arquivos, só uma parte muito limitada dos usuários 

potenciais conhece e utiliza os recursos disponíveis aí.   

Como saída para esse impasse, ele propõe a ação cultural como uma função 

arquivística destinada a fazer chegar a um público mais diversificado as potencialidades dos 

arquivos, rompendo a tradição de utilização dos documentos arquivísticos com finalidades 

culturais para um público elitizado. Essas ações podem ser atividades educativas, como cursos 

gerais e de especialização, elaboração de guias, organização de palestras, congressos e outros 

encontros; atividades de caráter expositivo (temporárias, permanentes e/ou itinerantes); 

atividades de difusão geral, como publicações divulgadoras, visitas guiadas, concursos, 

celebrações, entre outros.  

As primeiras ações divulgadoras do conteúdo e do potencial dos arquivos dirigidas a 

um grande público datam de meados do século XIX, mas foram ações isoladas.  É a partir da 

década de 1950 que se observa uma preocupação sistemática em aproximar os arquivos do 

campo da Educação. Em 1954, por exemplo, a I Conferência Internacional da Mesa Redonda 

dos Arquivos teve como tema “Os arquivos e o ensino”.  Nessa conferência debateu-se a 

colaboração que os arquivistas podem dar à formação de pedagogos, à criação de serviços 

educativos e à organização de visitas escolares.  Mais tarde, em 1974, na XV Conferência 

Internacional da Mesa Redonda dos Arquivos, com o tema mais amplo “Os arquivos e as 

Relações Públicas” verificaram-se inúmeros avanços nesses vinte anos de separação entre as 

duas conferências, por meio de atividades de divulgação do conteúdo dos arquivos para um 

público mais generalizado, quer dizer, além dos eruditos, autoridades administrativas, 

funcionários locais, classes cultas, entre outros (BERCHE, 1986). 

Para Berche (1986), o interesse cada vez maior do público deve ser visto como um 
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estímulo aos arquivos. Estes devem se organizar para oferecer à clientela subsídio para dar 

consistência a seus conhecimentos e compreensão dos recursos existentes nas instituições 

arquivísticas, em geral desconhecidos. Na maior parte das vezes, acrescenta, “os arquivistas 

são confundidos com os bibliotecários”. Para começar a modificar essa situação, esses 

profissionais devem participar das ações culturais contemporâneas, contribuindo para a 

formação de opinião porque podem explicar o sentido dos acontecimentos, acentuando ou 

revelando a participação de personalidades, grandes ou pequenas, célebres ou obscuras no 

fluxo dos acontecimentos, podem explicar a finalidade das instituições nacionais, regionais ou 

locais, entre outros. Em resumo, os recursos disponíveis nos arquivos devem permitir ao 

público “aprofundar-se no conhecimento do ser humano, em sua dimensão histórica, em sua 

mentalidade e em seu entorno social”, bem como podem contribuir para consolidação de 

identidades nacionais de nações novas, pois contêm fontes relativas à história, lendas, 

costumes e tradições locais e nacionais.   

Apesar de seu posicionamento favorável à ação difusora dos arquivos, a autora 

reconhece que há posturas conflitantes da parte dos arquivistas: alguns acreditam que faz 

parte do trabalho desse profissional elaborar estratégias de atração para os usuários comuns 

visando tornar os arquivos e seu conteúdo conhecidos do grande público, enquanto outros não 

vêem vantagem em gastar recursos humanos e materiais nesses empreendimentos se o 

trabalho com organização, criação de instrumentos de pesquisa e preservação do acervo ainda 

carece dos mesmos.  Além do mais, questionam a possibilidade de darem conta de um fluxo 

maior de pessoas e do manuseio de documentos antigos por pessoas não especializadas.  Para 

Berche (1986), entretanto, a difusão dos arquivos é uma oportunidade para crescimento, que 

lentamente levará a uma maior consideração por parte do poder público e dos usuários.    

 Payne (1986) parte do conceito de educação proposto pela UNESCO na década de 

1970, em vista da influência que este órgão exerce na formulação de políticas públicas pelos 

países em geral, e explora a relação entre arquivos e educação. Para ele, ao buscar entender 

essa relação deve-se atentar para o papel dado à Educação no mundo contemporâneo. Para 

aquele órgão, a educação deve ser continuada e as atividades educativas dão lugar a um 

desenvolvimento completo de todos os integrantes da comunidade, sem exceção.  Em seu 

programa, sugere que sejam desenvolvidas políticas educativas que respeitem a 

individualidade das nações e, dentro destas, das minorias étnicas, por um lado, mas que todas 

as sociedades se mantenham a par da produção científica internacional, por outro. Desta 

forma, os arquivos podem contribuir como um recurso pedagógico complementar, fornecendo 
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subsídios que contemplem as especificidades locais e nacionais relativas aos valores étnicos e 

culturais. Aos arquivos cabe a responsabilidade de contribuir com informações que explorem 

a diversidade cultural, sem excluir as dimensões universais mais amplas.  

Os recursos disponíveis nos arquivos oferecem inúmeras possibilidades de utilização. 

Inicialmente tinham sua utilização restrita às classes dominantes, mas gradativamente, em 

conseqüência dos processos políticos de democratização em muitos países, eles passaram a 

ser utilizados mais ostensivamente como fontes de pesquisa pelos historiadores.   

Posteriormente, passaram a ser utilizados pelos cidadãos na comprovação de seus direitos. 

Tiveram sua importância reconhecida pelos administradores e alguns governos como um 

recurso estratégico de competitividade. Como componente fundamental da noção de 

identidade, os arquivos foram objeto de disputa de ex-colônias e reconhecidos pela UNESCO 

como recurso pedagógico complementar e como patrimônio histórico e cultural das nações.  

No entanto, a despeito dessa importância vir gradativamente sendo reconhecida pela 

sociedade, ainda se observa o desconhecimento por parte de muitos cidadãos a respeito do 

conteúdo e da função dos arquivos e de seus profissionais. Nesse sentido, as ações difusoras 

são vistas como um recurso pelos profissionais da área para promover a divulgação dos 

recursos disponíveis nos arquivos para um número maior de pessoas. Além do 

desconhecimento por parte do público em geral, outros impedimentos de base estrutural e 

funcional relativo ao acesso aos documentos são enumerados. Por outro lado, se é fato que as 

salas de consulta recebem hoje em dia visitantes novos, ainda falta conhecer quem são e o que 

procuram esses novos usuários. Esse é o tema do próximo capítulo.  
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5. Estudos de usuários: aproximações 
 
 

Apesar do reconhecimento de que as salas de consulta e os arquivos têm recebido 

muitos visitantes novos, com características distintas dos usuários tradicionais, há uma 

produção ainda pequena na área sobre quem são os usuários e para que utilizam a informação 

arquivística.  Pesquisa realizada por Fonseca e Jardim  (2004) demonstrou que: 

(1) os estudos sobre usuários ocupam pouco espaço nas preocupações e temáticas 

abordadas pela produção acadêmica em Arquivologia, principalmente quando comparados 

com temas como aquisição, avaliação, arranjo e descrição de documentos. No Brasil, nos anos 

1990, os estudos sobre usuários ocuparam menos de 1% desta produção. 

(2) A preocupação com acesso à informação existe, é uma constante, mas ela ainda 

está muito centrada nos aspectos instrumentais e normativos deste acesso; pouca importância 

é dedicada àqueles que acessam a informação. Nos casos em que os usuários são 

considerados, há uma tendência em se privilegiar os usuários de arquivos permanentes em 

detrimento dos usuários de arquivos correntes ou intermediários. 

Para os autores, o conhecimento a respeito do usuário deve sair (ou ser retirado) da 

posição de marginalidade que tradicionalmente ocupou no âmbito do saber e da prática 

arquivística. Para que isso ocorra, é necessário que o arquivista o tenha como seu principal 

interlocutor, ao invés de considerar que seu trabalho se esgota no diálogo estabelecido apenas 

com a instituição arquivística e os acervos em si. 

A literatura da área utiliza o termo usuário para se referir ao pesquisador que utiliza os 

serviços de arquivo. Recorremos ao Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística em 

busca de uma definição para o termo: “Pessoa física ou jurídica que consulta arquivos. 

Também chamada consulente, leitor ou pesquisador” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 

169).  Fonseca e Jardim  (2004, p. 5) verificam que o termo é pouco contemplado pela área 

arquivística:  
De maneira geral, os conceitos de “usuário” encontrados não se colocam 
distantes daquele difundido pelo Conselho Internacional de Arquivos: An 
individual who consults records (1) / archives (1), usually in a search room. 
Also called reader, researche, searcher.  
 
 

Oliveira (2006, p.78) fez um levantamento em dissertações de mestrado e de 

doutorado do Programa de Ciência da Informação do Instituto Brasileiro de Pesquisa em 

Ciência e Tecnologia (IBICT) no período de 1997 a 2004, onde apenas duas dissertações 
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traziam em seu título o termo usuário e ainda assim inserido no contexto da comunicação 

eletrônica. Em 2005, outra dissertação seria apresentada com a mesma temática.  

Para Ávila (2011, p. 192-193), a categorização dos usuários em internos e externos na 

literatura reflete a divisão clássica da arquivística: promover o acesso à informação orgânica 

registrada pelos produtores ou torná-la acessível ao usuário do arquivo permanente, 

característica relacionada ao valor histórico e de pesquisa:  

[...] a fonte dos conflitos dentro da profissão advém do confronto entre os 
“documentos como evidências” versus “documentos como memória”. Esses 
dois pontos explicitam os paradigmas do “gerenciamento” e o “arquivístico”, 
respectivamente. Para alguns teóricos, o gerenciamento dos documentos é 
uma atividade administrativa e não cultural. E esse ponto de vista enfraquece 
o campo de atuação da Arquivística, posto que não sejam excludentes entre 
si. 
 

Dada a escassez de estudos sobre usuários na área arquivística, alguns profissionais 

recorrem à Ciência da Informação. Nessa disciplina, os estudos de usuários são uma prática 

que remontam aos anos 1950. Os primeiros estudos surgem com os trabalhos de Bernal e 

Urquhart, apresentados em 1948 na Conferência de Informação Científica da Royal Society of 

London. Desde então, esses estudos foram gradativamente se consolidando como tema de 

pesquisa. Esses estudos foram definidos por Sanz Casado (1994 apud COSTA et alii, 2010, p. 

133) como  “o conjunto de estudos que trata de analisar, qualitativa e quantitativamente, os 

hábitos de informação dos usuários”. Durante trinta anos, os estudos de usuários foram objeto 

de pesquisa dentro do quadro temático “necessidades e usos de informação”, que se manteve 

no ranking de freqüência das temáticas mais publicadas no Annual Review of Information 

Science and Tecnology (Arist), ocupando o terceiro lugar de publicações sob o enfoque social 

da Ciência da Informação. Na última década,  

os estudos se voltaram para o comportamento informacional e para a 
avaliação de satisfação e desempenho do usuário em seu processo de busca e 
uso da informação, com ênfase na relação entre usuários e sistemas de 
informação interativos no contexto social das TICs [Tecnologias de 
Informação e Comunicação].  
 

No cenário brasileiro, pesquisa recente identificou 190 artigos sobre estudos de 

usuários publicados em sete dos principais periódicos da área da Ciência da Informação do 

país, entre os anos de 1998 e 2007.   

A Ciência da Informação nasce no bojo da revolução científica e técnica subseqüente à 

Segunda Guerra Mundial, situações que desencadearam uma “explosão informacional”. Ela 

nasce da necessidade de tratar essa explosão, de dar inteligibilidade para essa massa 

informacional. Como diz Foskett,  
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o que caracteriza uma profissão, acima de tudo, é que ela não existe para seu 
próprio benefício. Uma profissão existe quando um grupo de indivíduos, 
reconhecendo a existência de uma genuína necessidade social, reúne-se para 
encontrar os meios de satisfazer aquelas necessidades através da elaboração 
de certas técnicas (1980, p. 55).  
 
 

O desenvolvimento e a origem da Ciência da Informação estão ligados à publicação do 

artigo de Vannevar Bush, cientista do Massachusetts Institute of Technology e chefe do 

esforço científico americano durante a Segunda Guerra (BUSH, 1945 apud 

SARACEVIC,1996, p.42). Nesse artigo, Bush alerta para a necessidade de tornar acessível 

uma quantidade massiva e cada vez maior de informação. A preocupação do Comitê Nacional 

de Pesquisa do qual Bush fazia parte era direcionar os esforços para a recuperação da 

informação em ciência e tecnologia, no intuito de fomentar o desenvolvimento nessas áreas.  

As idéias de Bush foram amplamente divulgadas e, em 1946, foi realizada em Londres 

a Royal Empire Society Scientific Conference, onde se debateu a importância da informação. 

Em 1948, realizou-se a Royal Society Scientific Information Conference, onde cerca de 340 

cientistas e documentalistas apresentaram propostas para resolver problemas relacionados à 

organização e ao acesso à informação. Foi criado então um novo campo de conhecimento com 

o nome de Ciência da Informação e um ano depois foi criado o Institute for Information 

Scientists, para acolher os profissionais da nova área. Em 1952, esse grupo criou o 

Classification Research Group, dedicado a solucionar os problemas relacionados ao grande 

volume de informação e sua gestão. Os profissionais ligados aos dois grupos criaram o 

primeiro programa de pós-graduação em Ciência da Informação na The City University, na 

Inglaterra.  

Em 1951, Calvin Mooers utilizou o termo “recuperação da informação”, definindo-o 

como aquilo que “engloba os aspectos intelectuais da descrição de informações e suas 

especificidades para a busca, além de quaisquer sistemas, técnicas ou máquinas empregados 

para o desempenho da operação” (SARACEVIC,1996, p. 44). 

A eficácia dos instrumentos de recuperação da informação garantiu o desenvolvimento 

dessa ciência, calcada inicialmente na preocupação com a descrição da informação, as formas 

de especificar intelectualmente a busca e os sistemas, bem como as técnicas ou máquinas que 

deveriam ser empregados. Contudo, essas questões evoluíram para o surgimento de conceitos 

e realizações práticas, provocando pesquisas sobre a natureza da informação, a estrutura do 

conhecimento e seus registros (como a bibliometria), usos e usuários, a interação homem-

computador, relevância, utilidade, obsolescência e outros atributos dos sistemas de 
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recuperação, entre outros (SARACEVIC,1996, p. 45). 

Apesar da preocupação de ambas com a transferência da informação, a Ciência da 

Informação não reconhece a Arquivologia como uma área com a qual possua uma relação 

interdisciplinar. Enquanto os arquivistas tendem a reconhecer, predominantemente, certa 

autonomia dessa disciplina, os teóricos da Ciência da Informação a consideram 

interdisciplinar por natureza, reconhecendo as relações com a Biblioteconomia, a Lingüística, 

a Ciência Cognitiva,  a Ciência da Computação e a Comunicação Social. 

O trabalho de Oliveira (2006) sobre os usuários do Serviço de Arquivo Histórico e 

Institucional da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) propõe a interação entre os dois 

campos – a Arquivologia e a Ciência da Informação – de forma a ampliar as reflexões sobre 

os usuários dos serviços arquivísticos.  

A revisão de literatura feita por essa autora mostra que: os estudos concentram-se nos 

graus de satisfação do usuário, no meio utilizado para chegar ao serviço de informação e no 

tipo de informação procurada. A literatura permitiu a construção de categorias empíricas de 

análise para estudo do seu próprio caso:   

a) usuário “fora do site”: expressão de Le Coadic que caracteriza aqueles usuários que 

não pesquisam o inventário on line, mas telefonam ou enviam uma correspondência eletrônica 

para obter informação;  

b) usuários freqüentes: historiadores, genealogistas, sociólogos, pesquisadores da área 

do Direito, funcionários da FCRB; 

c) usuários ocasionais: cidadão comum, jornalista, advogado, profissional da indústria 

cultural. Utilizam o Serviço de Arquivo para obter “uma informação pontual que pode estar 

vinculado a um projeto específico como a ilustração de um livro, à necessidade de 

comprovação de um fato, curiosidade, etc”; 

d) usuário interno: funcionários, estagiários e prestadores de serviço da FCRB que 

utilizam a informação arquivística para o processo de tomada de decisão; 

e) usuário externo: qualquer pesquisador não vinculado ao corpo funcional da FCRB 

(OLIVEIRA, 2006, p.78-79). 

Para fins de identificação do uso da informação, ela trabalhou com as categorias mais 

recorrentes na literatura da área:  

a) processo de tomada de decisão; 

b) trabalho acadêmico (monografia, dissertação, tese, projeto de pesquisa); 

c) fins probatórios (para comprovação de direitos e de atividades); 
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d) produção cultural (novelas, filmes comerciais, filmes, exposições, lançamentos 

de discos, de CD); 

e) imprensa escrita (periódicos); 

f) edição de livro; 

 

Seu trabalho de identificação dos usuários da informação arquivística, em seus 

variados suportes, no Serviço de Arquivo Histórico e Institucional da Fundação Casa de Rui 

Barbosa revelou que  

as informações e documentos referentes ao fundo institucional são 
amplamente utilizados para o processo de tomada de decisão, 
caracterizando-se normalmente por uma consulta mais imediata, referida em 
código por assunto, número de processo, número de protocolo, tipologia 
documental e procedência (OLIVEIRA, 2006, p. 92). 
[...] 
Os documentos produzidos e recebidos pela FCRB são consultados para 
subsidiar futuras iniciativas, acompanhamento de projetos técnicos, de ações 
contínuas (obras de manutenção, pagamentos diversos, capacitação de 
servidor, etc.) para realização de eventos culturais e científicos, edição de 
livros, cessão de espaço cultural da Fundação, celebração de convênios, etc. 
(OLIVEIRA, 2006, p. 93-94). 
 

Sua pesquisa também mostrou que houve um aumento considerável no número de 

consultas ao arquivo ao longo dos anos pesquisados (1997-2004), tanto internas quanto 

externas.  Dentre os usuários externos freqüentes estão o profissional da indústria cultural e o 

arquiteto. O primeiro, em busca de material para produção de exposições, composição de 

cenografia, realização de produções filmográficas e de televisão, além de edição de 

publicações; o segundo, em busca de documentos escritos, fotográficos ou os desenhos de 

arquitetura que retratem o estilo de arquitetura da casa onde morou o patrono da instituição e 

registram as reformas ocorridas.  

O principal usuário é o interno, cuja finalidade é apoiar processos de tomada de 

decisão, montagem de exposições, publicação de livros e relatórios institucionais, ilustração 

do portal web, entre outros. O suporte mais procurado por esse usuário é o papel. No entanto, 

observou-se que documentos com suportes e formatos especiais passaram a ser solicitados 

com cada vez maior freqüência. Dentre esses suportes estão desenhos, fotografias, fitas 

magnéticas de som, fitas em VHS com gravações de eventos culturais e científicos e 

produções cinematográficas brasileiras, fotolitos e mídia digital.  

A segunda maior ocorrência de solicitação tem como foco a informação como fonte 

para a elaboração de trabalho acadêmico (total de 84 registros), tanto para elaboração de 
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monografias para cursos de graduação até teses de doutoramento. A terceira e quarta maiores 

incidências têm como objetivo a edição de livros e a produção cultural. Um dos resultados 

dessa pesquisa que nos interessa em particular mostrou que a informação arquivística passou a 

ser consultada para fins de produções culturais de forma cada vez mais recorrente. Esses 

resultados vão de encontro a uma tendência observada internacionalmente, segundo a 

literatura apresentada.  

No ambiente organizacional, Taylor (1991 apud ÁVILA, 2011, p. 140) localizou oito 

classes de usos da informação, que podem se auto-relacionar:  

1. esclarecimento: informação utilizada com um caráter instrumental de 
significação, contextualizando determinada situação;  
2. compreensão do problema: informação usada de maneira específica, 
relacionada a um determinado problema;  
3. instrumental: utilizada para guiar o usuário, conduzi-lo a uma determinada 
tomada de decisão;  
4. factual: a informação é usada para descrever algum fato ou 
acontecimento;  
5. confirmativa: a informação é usada para se verificar outra informação;  
6. projetiva: informação utilizada com o caráter de prever os acontecimentos 
futuros. Altamente relacionada à inteligência competitiva organizacional;  
7. motivacional: informação usada para manter o indivíduo em determinada 
ação; e,  
8. pessoal ou política: a informação é usada para criar redes de 
relacionamentos ou concretizar um status.  

 

Em estudos produzidos em área distinta da Arquivologia, localizamos um trabalho que 

afirma ser uma prática cada vez mais comum a utilização das imagens de arquivo na produção 

de filmes-documentários: 

“Não é preciso buscar novas imagens nunca antes vistas, mas utilizar as 
imagens existentes de uma forma que elas se tornem novas”. Essa frase do 
cineasta alemão Harun Farocki (apud LEIGHTON, 2008, p.35) expressa um 
gesto artístico cada vez mais freqüente nas práticas audiovisuais 
contemporâneas: a retomada de imagens já existentes, extraídas de arquivos 
públicos ou privados, em filmes, vídeos e instalações, com efeitos e funções 
variadas (LINS; REZENDE, 2010, p. 587) 
[...] 
Diante da intensificação dessa prática nos últimos anos, incluindo a 
produção de trabalhos feitos a partir de imagens anônimas que circulam pela 
internet e a utilização de imagens de arquivo em programas televisivos, nos 
parece fundamental discutir certas noções e estabelecer distinções nos 
diferentes usos dessas imagens (LINS; REZENDE, 2010, p. 589). 
 

A distinção refere-se às práticas de apropriação das imagens de arquivo. Essas se 

situam em dois pólos, em função do objetivo do documentário: relacionam-se ao desejo do 

autor de expressar um discurso através da imagem do arquivo ou do (re)conhecimento de uma 

imagem rara, única ou particular que, quando colocada à luz de uma idéia, produz um novo 
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discurso, forma de expressão ou projeto (LINS; REZENDE, 2010, p. 592). Não devemos 

esquecer o “Recine”, festival internacional de cinema de arquivo que acontece na cidade do 

Rio de Janeiro desde 2002, promovido pela parceria entre o Arquivo Nacional e a empresa 

Rio de Cinema Produções Culturais.  

Nos deteremos,  a partir de agora, nos usos e usuários do arquivo Darcy Ribeiro. 

Nosso interesse, no entanto, não foi promover um estudo sobre o comportamento do usuário 

diante do instrumento de pesquisa, tampouco saber se esse usuário teve sua necessidade de 

informação satisfeita. Buscamos perceber os diversos objetivos que perpassam a busca de 

informação nesse arquivo pessoal e os diversos usos a que podem estar sujeitos os 

documentos aí presentes.  
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6. Arquivo Darcy Ribeiro: insumo para difusão da instituição e da memória de seu 

instituidor  

 

A busca crescente dos arquivos por um público diferente do tradicional pode ser 

observada no arquivo Darcy Ribeiro, custodiado pela Fundação de mesmo nome e que será 

objeto de nossa atenção daqui por diante. O suporte às pesquisas nessa instituição nos mostrou 

também que esse arquivo está presente nas primeiras etapas de cadeias produtivas que têm 

como objetivo a produção de livros, vídeos-documentários e exposições iconográficas. Esses 

produtos culturais têm como tema Darcy Ribeiro, sua biografia e pensamento, mas também os 

índios, os Centros Integrados de Educação Pública (CIEP) e outros temas. Podemos afirmar, 

ainda, que o arquivo Darcy Ribeiro cumpre um importante papel nas práticas de difusão da 

instituição promovidas pela sua presidência.   

 Antes de passarmos à análise das consultas, convém oferecermos uma pequena 

biografia do personagem Darcy Ribeiro, do histórico, grau, modo de organização e conteúdo 

do arquivo e da instituição que o custodia. Ainda que não seja nossa intenção explorar as 

representações em torno da pessoa de Darcy Ribeiro, é importante atentar para sua 

participação na vida pública do Brasil, responsável pela notoriedade que alcançou. Darcy 

Ribeiro foi tema de matéria de jornais, revistas e canais de televisão durante toda a sua 

trajetória política e ainda o é.  

Esses fatores não podem ser esquecidos quando se estuda o alcance das práticas de 

difusão da instituição que leva o seu nome e na busca, sempre freqüente, do público pelo seu 

arquivo, tanto para estudos como para produções que o tomam como tema. Mas a busca do 

arquivo Darcy Ribeiro também é feita no sentido de subsidiar produções acadêmicas e 

culturais com temas diversos. Dentre estes, os Centros Integrados de Educação Pública e os 

índios, bem representados no arquivo do antropólogo e educador Darcy Ribeiro, são os 

principais.   
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6.1 A pessoa 
 

O titular do arquivo cujas consultas nos interessam - Darcy Ribeiro - teve uma 

trajetória marcada pelo envolvimento na política brasileira e na produção de conhecimento 

que se conjugaram num idealizador de projetos de ampla repercussão. Seu principal 

desempenho – aquele pelo qual ficou mais conhecido – liga-se à sua atuação no campo 

educacional. Nesse campo, planejou a Universidade de Brasília (UnB) e a Universidade 

Estadual do Norte Fluminense (UENF), elaborou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996)  e o Programa Especial de Educação do Rio de Janeiro.  

Formado pela Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo na década de 1940, 

período em que havia um interesse em produzir cientistas capazes de pensar e resolver os 

problemas sociais, Darcy Ribeiro defendia publicamente o compromisso do cientista social 

em reverter seu conhecimento em benefício da sociedade14. Esse foi motivo de desavenças 

entre ele e seus pares quando, ao retornar do exílio (1976) acusou os antropólogos brasileiros 

de não se preocuparem com o destino dos índios. Isso talvez possa explicar o fato da pouca 

procura  de antropólogos ao seu arquivo, ainda que este seja rico em documentos que 

espelhem a produção antropológica brasileira do período em que esteve ligado ao Serviço de 

Proteção aos Índios (SPI)15

Desde o início de sua carreira, tornou-se um personagem público ao envolver-se em 

questões que foram amplamente divulgadas em jornais da época

.  

16

                                                 
14  A preocupação em se criar cursos que pudessem contribuir para a administração científica do país dava o tom 

do período, motivando, por exemplo, a criação do Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT) 
pela Associação Comercial do Estado de São Paulo. (LOBO et alii, 2008, p.17). Em vários discursos de 
paraninfo, Darcy falava aos jovens sobre a responsabilidade de reverter seu conhecimento em prol da 
sociedade, em retribuição ao investimento que havia sido feito neles, especialmente daqueles que eram 
oriundos de universidades públicas.  

15 Primeiro aparelho de poder governamental criado para gerir a relação entre os povos indígenas, os distintos 
grupos sociais e os demais aparelhos de poder, o SPI foi criado, em 1910, como Serviço de Proteção aos Índios 
e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN), parte constituinte do Ministério da Agricultura, Indústria 
e Comércio (MAIC). O decreto de criação do MAIC previa tanto o governo dos índios quanto dos nacionais, 
no entanto, a “história oficial” do aparelho, reproduzida amplamente, situa sua origem num debate público de 
ampla repercussão ocorrido em 1908-1910, contra um “projeto” de extermínio das populações indígenas no 
Brasil, que seria defendido pelo então diretor do Museu Paulista, Hermann Von Ihering, e no qual se destacaria 
a ação pessoal de Cândido Mariano da Silva Rondon (LIMA, 1992, p. 155).  

16A criação do Museu do Índio e o Parque Indígena do Xingu, durante sua passagem pelo SPI, são registrados 
em vários jornais de época disponíveis na série Recortes, do fundo Darcy Ribeiro. Também os debates em que 
se envolveu com Carlos Lacerda, ao defender o ensino público, projetaram seu nome no cenário político 
nacional e podem ser conferidos nesses recortes de jornais.  

. Como etnólogo do Serviço 

de Proteção aos Índios, marcou presença ao participar da criação do Museu do Índio e, dentro 

deste, do primeiro curso de pós-graduação em antropologia cultural do Brasil, bem como na 

elaboração do projeto de criação do Parque Indígena do Xingu.  Aproximou-se do pedagogo 
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Anísio Teixeira e das questões educacionais no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais 

(CBPE). Em 1955, colaborou na elaboração das diretrizes para o setor educacional do 

governo de Juscelino Kubitschek. Passou a dirigir, em 1957, a Divisão de Estudos Sociais do 

CBPE, onde firmou amizade com Anísio Teixeira, a quem diversas vezes se referiu como 

“mestre”. Anísio participou do movimento dos “Pioneiros da Escola Nova” na década de 

1930, movimento que defendia o ensino “público, gratuito, obrigatório e leigo”. Para uma 

estudiosa de Darcy Ribeiro e do Programa Especial de Educação que ele levaria a cabo no Rio 

de Janeiro, essa influência seria fundamental para formulação deste projeto (BOMENY, 2008).  

Como conseqüência de sua atuação na área educacional, foi escolhido para coordenar 

o projeto da Universidade de Brasília, onde contribuiu não apenas como intelectual, mas 

também como articulador político, garantindo sua inauguração. Foi seu primeiro reitor, em 

1961. Tornou-se, em seguida, ministro da Educação no governo João Goulart e logo depois 

chefe do Gabinete Civil da Presidência da República. Com o golpe militar que depôs o 

presidente da República em abril de 1964, teve seus direitos políticos cassados e exilou-se no 

Uruguai (RIBEIRO, 1997). 

Darcy Ribeiro iniciou sua vida profissional no SPI no período compreendido entre 

1947 e 1952. Esse período, que ficou conhecido como fase acadêmica do órgão, é apontado 

por Lima (1992, p. 170) como um período de exceção na trajetória do aparelho, onde civis 

estiveram à sua frente, e no qual se efetivaria a proposta de utilização prática de 

conhecimentos etnológicos por intermédio da Seção de Estudos criada pelo regimento de 

1942, implementada a partir de 1945,  que resultaria na contratação de profissionais 

qualificados por instituições de ensino superior, como ocorreu com Darcy Ribeiro, que foi o 

primeiro etnólogo contratado pelo Serviço. Nessa função, ele participou de diversas 

expedições a aldeias indígenas que tiveram como conseqüência a produção de livros, artigos e 

dois filmes etnográficos. Tornou-se, posteriormente, diretor da Seção de Estudos e, ao lado de 

Eduardo Galvão, é parte da primeira geração de etnólogos brasileiros. Em 1956, pediu 

exoneração do Serviço, alegando em seu pedido e em cartas escritas aos amigos não poder 

compactuar com os escândalos de que o órgão estava sendo acusado e a inoperância do 

governo para “moralizá-lo”.  No seu exílio em diversos países da América Latina, trabalhou 

como professor de antropologia e coordenou alguns projetos de reformulação e criação de 

universidades. Sua militância indigenista ganhou novo fôlego, em contato com antropólogos e 

militantes como Guillermo Bonfil Batalla, Joan Comas e Stefano Varese. Nesse período, 

organizou o Simpósio Antropologia, política indigenista e colonialismo do XLII Congresso 
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Internacional de Americanistas e participou como júri do Tribunal Russel, destinado a julgar 

crimes cometidos contra as populações indígenas.    

 No Brasil, atuou também como docente na Faculdade Nacional de Filosofia da antiga 

Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro), lecionando Etnologia 

Brasileira e Tupi-Guarani.  

No período anterior ao exílio, Darcy Ribeiro publicou os seguintes livros e artigos: 

“Sistema familial Kadiwéu” (1948), “Religião e Mitologia Kadiwéu” (1950), “Notícia dos 

Ofaié-Chavante” (1951), “Os índios Urubus” (1955), “Arte Plumária dos índios Kaapor” 

(1957) em colaboração com Berta Gleizer Ribeiro, “Culturas e línguas indígenas do Brasil” 

(1957), “Arte Kadiwéu” (1951), “Uirá vai ao encontro de Maíra: As experiências de um índio 

Urubu-Kaapor que saiu à procura de Deus” (1957), “Anísio Teixeira, pensador e homem de 

ação” (1960),  “The University of Brasilia” (1962) em colaboração com Anísio Teixeira, “A 

política indigenista brasileira” (1962), “Convívio e contaminação: defeitos dissociativos da 

população provocada por epidemias em grupos indígenas” (1956), “O programa de pesquisas 

em cidades-laboratório” (1958), “A obra indigenista de Rondon” (1959), “Um concepto de 

integración social” (1960),  “A universidade de Brasília” (1960), “A universidade e a nação” 

(1962). 

Com o golpe civil-militar ocorrido em 1964, Darcy Ribeiro exilou-se no Uruguai, 

onde lecionou antropologia na Universidad de la República até 1968. Iniciou nesse país a 

escrita dos seus “Estudos de Antropologia da Civilização”, obra constituída por seis volumes, 

publicados ao longo de vários anos, na qual procurou fazer uma interpretação global do 

processo de formação dos povos americanos, particularmente o brasileiro, e das causas de seu 

desenvolvimento desigual. O primeiro volume da série – “O processo civilizatório” – foi 

publicado em 1968, vindo em seguida “As Américas e a civilização”, “O dilema da América 

Latina”, “Teoria do Brasil – Os Brasileiros”, “Os índios e a civilização” e “O povo brasileiro”, 

este último concluído pouco antes de falecer. Escreveu, também nesse período, o seu romance 

de maior sucesso, Maíra.  Ainda em 1968, Darcy Ribeiro retornou ao Brasil, atraído pela 

anulação pelo Supremo Tribunal Federal dos processos judiciais que eram movidos contra ele. 

No entanto, com a edição do Ato Institucional nº 5, em 13 de dezembro, Darcy Ribeiro foi 

preso e indiciado sob a acusação de infringir a Lei de Segurança Nacional. Permaneceu detido 

em unidade da Marinha até setembro do ano seguinte, quando afinal foi julgado, absolvido e 

aconselhado a retirar-se novamente do país.  
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No seu “segundo exílio”, encontrou asilo na Venezuela. Além de lecionar, passou a 

organizar o projeto de reforma da Universidad Central de la República. Colaborou também 

com o governo da Unidade Popular, no Chile, durante o ano de 1971. Transferiu-se para 

Lima, Peru, onde trabalhou em um projeto financiado pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) até 1974 quando, com a iminência do término do contrato, dirigiu-se à 

Universidade do Porto, em Portugal, para negociar uma oportunidade de trabalho.  Viajou em 

seguida para Paris, onde tinha compromissos, e foi internado em clínica para tratamento de 

saúde.  O diagnóstico – um tumor cancerígeno pulmonar – favoreceu a sua entrada no Brasil 

para a operação cirúrgica de emergência.  Darcy Ribeiro permaneceu no país, sob vigilância 

policial, até maio de 1975. Em seguida, retornou ao Peru para finalizar suas atividades no 

projeto financiado pela OIT.  

Nesse período, o antropólogo viveu uma intensa atividade acadêmica conjugada à 

militância indigenista. Seu livro “O processo civilizatório” foi objeto de debate promovido 

por  importante periódico da área de antropologia editado nos Estados Unidos, o “Current 

Anthropology”. Elaborou estudos para universidades de diversos países latino-americanos e 

da Argélia, que resultaram em publicações. Além dos livros integrantes da série “Estudos de 

Antropologia da Civilização”, foram publicados: “La Universidad latinoamericana y el 

desarrollo social” (1965),  “A universidade necessária” (1969), “La universidad 

latinoamericana” (1968), “Propuestas acerca da la renovación” (1970), “La Facultad de 

Ciencias Humanas y de Planificación Social de Argel”, em colaboração com Heron de 

Alencar (1972), “La universidad nueva: un proyecto” (1973), “La universidad peruana” 

(1974), “A universidade e a nação” (1962), “Política de desarrollo autônomo de la 

universidad” (1968), “Civilización y criatividad” (1972), “Etnicidade, indigenato e 

campesinato” (1973), “Rethinking the university in latin America” (1974), “Tipologia política 

latino americana” (1975), “Os protagonistas do drama indígena” (1977).  

No início de 1979, publicou “Maíra”, que logo foi traduzido para diversos idiomas e 

sucessivamente reeditado em português.  Em agosto desse ano, a Lei de Anistia favoreceu que 

ele fosse reintegrado ao Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, onde assumiu o cargo de diretor-adjunto do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais. Ao lado de Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul, Darcy 

Ribeiro participou das articulações para a re-organização do Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB). Perderam a legenda para Yara Vargas, que também a disputava e fundaram o Partido 

Democrático Trabalhista (PDT).  
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Nesse período, ao lado de outros cientistas sociais, tentou criar três organizações com 

fins de pesquisa e planejamento na área social: o Centro Interdisciplinar de Estados das 

Américas – CENTRO, o Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET) e o 

Centro de Estudos, Pesquisa e Planejamento (CENPLA)17

Retornou à vida pública no estado do Rio de Janeiro, no governo de Leonel Brizola 

(1983-1986), acumulando as funções de vice-governador, secretário de Ciência e Cultura, 

presidente da Fundação de Amparo às Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro, presidente da 

Comissão Coordenadora de Educação e Cultura

. Ainda em 1979, foi eleito membro 

do Conselho Diretor da Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais (FLACSO) e 

recebeu, na Universidade de Paris V – Sorbonne, o título de Doutor Honoris Causa. Esse 

título lhe seria concedido por diversas outras universidades na Dinamarca, Uruguai, 

Venezuela e no Brasil.  

18

 Na Secretaria de Ciência e Cultura, formulou e coordenou a construção do 

Sambódromo, a criação da Casa França-Brasil e da Casa de Cultura Laura Alvim, bem como a 

reforma e o tombamento da Fundição Progresso, transformada em espaço cultural. No campo 

da preservação, promoveu o maior número de tombamentos de toda a história do Instituto de 

Preservação Estadual

 e chanceler da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (UERJ).  

19

Em 1987, logo após a derrota na eleição para a qual concorreu à vaga de governador 

do Rio de Janeiro, assumiu a Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Social do Estado 

de Minas Gerais, a convite do governador Newton Cardoso. Ao ser empossado no cargo, 

declarou que sua principal meta era a construção de mil CIEPs em todo o estado, ao longo dos 

quatro anos de governo. Em setembro do ano seguinte, no entanto, abandonou o cargo 

acusando o governo mineiro de não levar a sério o programa educacional, e passou a 

, incluindo aí bens móveis, imóveis e espaços naturais.   

O projeto mais ambicioso, no entanto, e ao qual a figura de ambos – Leonel Brizola e 

Darcy Ribeiro - ficaria definitivamente associada foi a criação dos Centros Integrados de 

Educação Pública (CIEPs). Ao todo, as duas gestões em que atuaram (1983-1986; 1991-1994) 

deixaram 506 escolas projetadas por Oscar Niemeyer.  

                                                 
17 A documentação que retrata as tentativas de criação desses institutos está reunida em dossiês da série 
Instituições Diversas.  
18 Essa comissão tinha a responsabilidade de formular a política educacional para o Rio de Janeiro durante o 
governo de Leonel Brizola. Também a integravam Iara Vargas, secretária de Educação do Estado e Maria Yedda 
Linhares, secretária de Educação do município do Rio de Janeiro (BOMENY, 2008, p.3). 
19

 Essa análise integra o caderno Fazimentos 8: Tombamentos e toma por base o registro de todos os 
tombamentos já feitos no estado, desde a criação do órgão (FUNDAÇÃO DARCY RIBEIRO, 2009). 
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colaborar com o projeto cultural do Memorial da América Latina, em São Paulo, inaugurado 

em janeiro de 1989. 

 Em outubro de 1990, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, na legenda do Partido 

Democrático Trabalhista.  Ao lado de sua atividade como senador, colaborou com a segunda 

administração de Leonel Brizola no estado do Rio de Janeiro, então reconduzido ao governo. 

Licenciou-se da função legislativa para assumir durante um período a Secretaria 

Extraordinária de Programas Especiais, que dividiu com Tatiana Memória. Essa Secretaria 

deu continuidade ao Programa Especial de Educação iniciado no governo anterior de Leonel 

Brizola.  

Como senador, seu principal projeto foi a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, batizada como Lei Darcy Ribeiro. Foi eleito membro da Academia 

Brasileira de Letras em 1992, ocupando a cadeira de nº 11. Em 1996, já gravemente doente, 

buscou realizar projetos aos quais vinha se dedicando há muitos anos e criou a Fundação 

Darcy Ribeiro com objetivo de garantir-lhes continuidade.  

Além antropólogo e político, era também escritor. Manteve colunas no Jornal do Brasil 

e no jornal O Estado de São Paulo. Foram publicados nesse período: “Nossa escola é uma 

calamidade” (1984), “Universidade do Terceiro Milênio: Plano orientador da Universidade 

Estadual Norte Fluminense” (1993), “Aos trancos e barrancos: como o Brasil deu no que deu” 

(1985), “A fundação do Brasil” (1500-1700), em colaboração com Carlos de Araújo Moreira 

Neto (1992), “Testemunho” (1990/1991), “O Brasil como problema” (1986), “Noções de 

coisas”, em colaboração com Ziraldo (1995), “Diários Índios: os Urubu-Kaapor” (1996). 

Escreveu ainda “Confissões” (1997), “Histórias Gáticas: Fico, o gato do rabo 

emplumado / Eu, Edo, com medo, fedo” (2002), “Eros e Tanatos” e “O povo Brasileiro” 

(1996) publicados pela Fundação Darcy Ribeiro após seu falecimento, ocorrido em 17 de 

fevereiro de 1997.  

O esforço de síntese tende a retirar de um evento as características consideradas mais 

marcantes. Nesse sentido, não poderíamos deixar de fora o casamento de Darcy Ribeiro com 

Berta Gleizer Ribeiro, sua principal parceira nos seus vinte primeiros anos de vida 

profissional: 

Companheira discreta e dona de um impulso produtivo raro, Berta Ribeiro 
foi presença imprescindível na trajetória profissional de Darcy. Sem Berta, 
segundo ele mesmo costumava dizer, seus Estudos de Antropologia da 
Civilização não seriam escritos. No longo período em que permaneceram 
casados, Berta se dedicou exaustivamente e com extraordinária competência 
à organização do já então volumoso acervo de Darcy, como também à 
preparação de numerosos trabalhos de cunho acadêmico e político que 
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vieram subsidiar aqueles elaborados por seu marido. Berta teve assim, uma 
trajetória profissional talvez obscurecida mas não menos profícua que a de 
Darcy (LOBO et al., 2008, p. 36) 
 
 
 

 A romena Berta Gleizer Ribeiro chegou ao Brasil em 1930, junto com seu pai e sua 

irmã. Com as vidas marcadas pelos acontecimentos políticos do período, a família judia logo 

foi desfeita: a mãe suicidou-se e o pai, perseguido pela polícia romena, veio para o Brasil com 

as filhas. Jenny, a irmã, acusada de ações subversivas pelo governo brasileiro, foi presa e 

extraditada. A história de sua fuga não está bem esclarecida pela literatura (FUNDAÇÃO 

DARCY RIBEIRO, 2009), mas ela conseguiu escapar do campo de concentração. 

Reencontraria Berta anos mais tarde. Motel Gleizer, o pai, sai do Brasil em busca da filha e 

não retorna. Sabe-se que morreu na França. Berta Gleizer Ribeiro ficou sob a guarda do 

Partido Comunista do Brasil (PCB) até ter idade de morar sozinha. Em 1945 conhece Darcy 

Ribeiro. Em 1948, se casam.  

 Berta Gleizer Ribeiro graduou-se em História e Geografia pelo antigo Instituto 

Lafayete, mas torna-se antropóloga ao ajudar Darcy Ribeiro a escrever seus livros e na 

viagem de campo que fez com ele entre os índios Kadiwéu e os índios Urubu-Kaapor: 

Meu currículo revela um lapso de 18 anos, intervalo em que me desliguei do 
Museu Nacional. Embora não tenha podido realizar obra própria, acho que 
contribuí para a etnologia brasileira e para o que chamamos ‘causa 
indígena’, na medida em que ajudei Darcy Ribeiro em seus trabalhos, 
principalmente na série que ele intitulou Antropologia da Civilização escrita 
– com exceção de Os índios e a civilização – no exílio. (FUNDAÇÃO 
DARCY RIBEIRO, 2009, p. 17) 

 

 Esse trecho é extraído do currículo de Berta Gleizer Ribeiro de 1994. A essa altura, ela 

já tinha construído uma sólida carreira na antropologia, fato que obriga a relativização dessa 

sua visão sobre si mesma. Após a separação do casal, ocorrida aproximadamente em 1975, 

Berta Gleizer Ribeiro, já então com cinqüenta e três anos de idade e sem ter concluído o 

mestrado que iniciara no Peru, retoma suas pesquisas na área de cultura material. Doutora-se 

pela Universidade de São Paulo. Concorre à vaga de professora titular no Museu Nacional e 

passa em primeiro lugar. Ela morreria seis meses antes de Darcy Ribeiro, em novembro de 

1996.  

Berta publicou vários livros e inúmeros artigos nas áreas de etnobiologia e 

antropologia, entre eles: “Dicionário do artesanato indígena”; “O índio na história do Brasil”; 

“O índio na cultura do Brasil”; “Diário do Xingu”; “Arte plumária dos índios Kaapor” (com 



70 
 

 
 

Darcy Ribeiro); “A arte do trançado dos índios do Brasil”; “Amazônia urgente: cinco séculos 

de história e ecologia”; “Arte indígena, linguagem visual”.   
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6.2 A instituição 

 

  Conforme explorado por Heymann (2009, p. 123-174), a Fundação Darcy Ribeiro 

(FUNDAR) foi criada oficialmente em escritura lavrada em 11 de janeiro de 1996, apesar dos 

esforços para sua criação terem iniciado anos antes. A criação dessa instituição atendia aos 

desejos de Darcy Ribeiro de aglutinar em torno de suas idéias e projetos alguns colaboradores 

que pudessem atuar como seus “multiplicadores”, dando continuidade àquelas que 

considerava serem suas missões: “salvar os índios do Brasil e a Amazônia e obrigar o Brasil a 

levar a educação da criança a sério”. Além disso, à Fundação Darcy Ribeiro coube também a 

responsabilidade pela edição de seus livros, bem como a disponibilização de sua biblioteca e 

arquivo para consulta acadêmica. A biblioteca e o arquivo de sua primeira esposa, a 

antropóloga Berta Ribeiro, se somou ao patrimônio da instituição, composto de bens móveis e 

imóveis, obras de arte e dotações em dinheiro feitas por Darcy Ribeiro. É importante reiterar 

que nem Darcy Ribeiro, nem Berta Gleizer Ribeiro, tiveram filhos a quem deixar herança e 

atribuições. Cabe à “Fundação” cumprir funções em geral destinadas aos herdeiros, como a 

edição dos livros e o inventário dos bens, por exemplo.   

O Estatuto de Criação apresenta os objetivos da instituição:  

Art. 2º - A FUNDAR tem por objetivo:  
I - incentivar medidas, planos, programas e execução de projetos que visam 
à solidariedade aos povos indígenas e negros e aos caboclos brasileiros. 
II - prover aos órgãos públicos e privados de educação e cultura subsídios 
para a formulação e reformulação da política educacional. 
III - incentivar medidas, planos, programas e projetos que visem ao 
desenvolvimento cultural e artístico do Brasil. 
IV - desenvolver as ações necessárias à defesa da Amazônia e do Pantanal 
como os grandes jardins da terra, bem como a preservação do parque 
indígena do Xingu e do Museu do Índio do Rio de Janeiro e de Brasília. 
V - celebrar convênios, contratos e outros ajustes equivalentes com entidades 
públicas e privadas do país e do exterior no interesse do desenvolvimento 
científico e tecnológico do Brasil. 
VI - Prestar assessoramento técnico e pedagógico a instituições gestoras de 
sistemas educacionais, bem como ao planejamento e à implantação de novas 
Universidades (de estabelecimentos de Ensino Superior) e à reforma de 
Universidades já existentes. 
VII – Desenvolver programas e execução de projetos de reforma educacional 
e de renovação de redes públicas de ensino de primeiro e segundo graus.  
VIII – Implementar programas de treinamento de pessoal docente e elaborar 
a construção de currículos e edição de material didático. 
IX – Produzir filmes educativos e televisivos para aperfeiçoamento do 
magistério e para as escolas do primeiro e segundo graus.  
X – Promover a educação à distância com recursos da multimídia.  
Parágrafo único: A Fundação terá como núcleo (base) principal de trabalho a 
área que lhe é destinada por Universidade Pública a ser definida pelo 
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Presidente, onde se instalarão para uso acadêmico a Biblioteca Darcy 
Ribeiro, seus arquivos e os de Berta Gleizer Ribeiro (Estatuto de criação da 
Fundação Darcy Ribeiro, Arquivo Darcy Ribeiro, DR/id/1995.02.16)  
 
 

Como se percebe, figuram entre os principais objetivos da instituição a intervenção 

social através das parcerias e do apoio à administração pública e não a manutenção do arquivo 

e da biblioteca, apesar de estarem presentes no projeto como constituintes do patrimônio 

institucional e destinadas a uso acadêmico. Essa característica é vista por Heymann (2009, p. 

141) como uma marca original do projeto memorial de Darcy Ribeiro já que nesse passo 

estratégico de monumentalização da memória de seu patrono, o formato tradicional das 

instituições gira em torno da memória, que é o que confere legitimidade ao projeto. É pela 

continuidade aos seus projetos - que seria garantido pelos seus “multiplicadores” - e pela 

edição de seus livros, que Darcy Ribeiro pensou a preservação de sua memória:  
[...] a Fundação Darcy Ribeiro deveria, de fato, fazer mais do que reeditar as 
obras de Darcy – deveria assumir as “tarefas” da sua vida inteira, 
apresentadas como causas pessoais. A FUNDAR deveria, portanto, ser 
Darcy. Trata-se de uma forma específica de se fazer presente: mais do que 
ser lembrado, a idéia parece ser permanecer atuando por meio da “sua” 
Fundação.  
 

Em paralelo às suas atividades como senador e escritor, e com a saúde já bastante 

debilitada, no seu último ano de vida Darcy Ribeiro empreendeu vários esforços para dar vida 

à sua Fundação. Além de buscar solução para o problema da sede da instituição, que negociou 

tanto com a Universidade Estadual do Norte Fluminense, quanto com a Universidade de 

Brasília, tentou dar vida a dois projetos: a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Projeto 

Caboclo. Era seu desejo que a sede da Fundar ficasse abrigada dentro de uma universidade.  

A UAB foi pensada em moldes de universidades existentes na Europa, com cursos de 

graduação à distância. Já o Projeto Caboclo consistia em um programa experimental de 

fixação do caboclo em áreas da floresta amazônica
20

                                                 
20

 Cada família deveria receber cinco mil hectares de floresta e um salário mínimo por mês, nos primeiros cinco 
anos do projeto. As comunidades, constituídas por cinqüenta famílias, deveriam cultivar uma roça comum, 
possuir um centro de convivência, bem como igreja ecumênica e escola, além de desenvolverem juntas o plantio 
de árvores frutíferas, seringueiras e a implantação de criatórios de peixes, jacarés e tartarugas. 
 

. Darcy Ribeiro mobilizou vários contatos 

pessoais para viabilizar esses projetos. Para a UAB, por exemplo, ele encomendou a diversos 

profissionais planos de cursos de graduação, tendo obtido as respostas da maioria deles. O 

projeto Caboclo foi apresentado em uma sessão especial no Senado no dia 17 de fevereiro de 

1997, dia em que Darcy Ribeiro faleceu.  
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Com a sua morte, Paulo Ribeiro foi eleito presidente da instituição, mas ela foi 

efetivamente dirigida por Tatiana Memória durante os cinco anos de vigência desse mandato. 

Na seguinte, Tatiana Memória foi eleita a nova presidente. Ao todo, ela permaneceu onze anos 

à frente da instituição.  

Tatiana Memória era filha de uma amiga de Darcy Ribeiro. Trabalhou com ele desde o 

primeiro governo de Leonel Brizola, inicialmente na Secretaria de Ciência e Cultura e 

posteriormente, durante o segundo mandato de Brizola como governador do estado do Rio de 

Janeiro,  na Secretaria Estadual Extraordinária de Programas Especiais. Essa secretaria tinha a 

atribuição de cuidar do Programa Especial de Educação, responsável, dentre outras coisas, por 

implementar a nova política educacional do estado.  

É importante não perder de vista as atividades da Fundação junto aos governos 

estadual e municipal do Rio de Janeiro. Tratava-se de re-implantar algumas das ações 

iniciadas na administração de Leonel Brizola. Para essas tarefas, a instituição utilizará o 

arquivo Darcy Ribeiro como fonte. A partir de 1999, vários contratos e convênios entre a 

Secretaria de Estado de Educação e a Fundação Darcy Ribeiro foram assinados e tinham 

como objetivo reorganizar os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs). Dentre as 

referidas tarefas, constavam: 

 Elaboração e distribuição de 115 fascículos, sendo 50 para o Ensino Fundamental e 65 

para o Ensino Médio, nos 32 Centros de Estudos Supletivos – os CES, em todo o 

Estado do Rio de Janeiro. 

 Realização de curso de capacitação para professores da Educação Inclusiva, 

envolvendo 720 participantes.  

 Participação no desenvolvimento do curso Ética e Cidadania em Construção. O curso 

teve a participação de 280 profissionais da educação, que se encontravam, na época, 

na docência das 140 escolas que apresentavam maior índice de violência. 

 Organização e realização do I Encontro de Animadores Culturais do Estado do Rio de 

Janeiro, com a finalidade de ampliar o entendimento sobre o fazer artístico / cultural 

do animador cultural, com a participação de 660 profissionais da área. 

 Realização do 1º Ciclo de Estudos para a formação continuada de professores que 

atuavam em escolas de horário integral ou em escolas que se encontravam em 

processo de implantação do horário integral, totalizando 357 Centros Integrados de 

Educação Pública e três escolas de arquitetura convencional. Como materiais 

didáticos, foram elaborados e impressos os Cadernos de Textos I e II;  
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 Elaboração de um banco de questões para avaliação do desempenho dos alunos dos 

Centros de Estudos Supletivos / CES, com a finalidade de facilitar a elaboração de 

instrumentos de avaliação do desempenho escolar dos alunos. 

 Realização do Projeto Centro de Linguagens, que promoveu cursos de formação 

continuada para professores, em 15 pólos e, ainda, realizou a formação, o 

acompanhamento e a avaliação de 32 novos pólos, de 5ª a 8ª séries do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. 

 

Paralelamente às atividades com o Ciclo de Estudos, ocorridas entre os anos 2000 e 

2004, foram elaborados fascículos de apoio à série de vídeos “Curso Livre de Atualização de 

Conhecimentos” (CLAC), produzidos ainda na Secretaria Estadual Extraordinária de 

Programas Especiais, demonstrando o uso – ou reuso – do material produzido anteriormente.  

Em 2002, a Fundar iniciou a publicação do Caderno Fazimentos
21

Em 2008, assinou convênio com o governo federal no âmbito do Programa Nacional 

de Segurança Pública com Cidadania – Pronasci, assumindo a responsabilidade pela 

capacitação de agentes que vão trabalhar na reintegração de jovens marginalizados ou em 

, publicação anual 

dedicada a relembrar algumas ações de Darcy Ribeiro. O lançamento ocorre na data de seu 

aniversário, 26 de outubro,  na festa anual da instituição em homenagem ao instituidor.   

Ainda neste ano, em comemoração aos 80 anos do nascimento de Darcy Ribeiro,  a 

FUNDAR editou o vídeo “80 anos – Darcy Ribeiro – Fagulhas de Memória”; autorizou a 

publicação de “Carnets Indiens” (“Diários índios”), pela Editora Plon, de Paris, e concluiu a 

produção dos vídeos para a série “Professor Profissional”, com elaboração dos fascículos que 

os acompanham. 

Além das diversas assessorias de cunho educacional, também executou projetos 

ligados à qualificação profissional, como o “Projeto de Qualificação Profissional, Transporte e 

Armazenamento” com a Secretaria de Estado de Trabalho do Estado do Rio de Janeiro e,  no 

âmbito das ações relativas ao Plano Nacional de Qualificação, o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens – ProJovem, projeto da Secretaria Nacional da Juventude, vinculada à 

Casa Civil da Presidência da República. 

                                                 
21

 Contendo 35 páginas, o primeiro caderno apresentou, em linguagem jornalística e com fotografias, os projetos 
em que atuaram juntos Darcy Ribeiro e o arquiteto Oscar Niemeyer. Em seguida vieram: Fazimentos – Caderno 
2 - Darcy Ribeiro (2003), Fazimentos – Caderno 3 - Darcy e Brizola (2004), Fazimentos – Caderno 4 – Darcy 
antropólogo (2005), Fazimentos – Caderno 5 – Tatiana Memória (2007), Fazimentos – Caderno 6 – Carlos de 
Araújo Moreira Neto (2008), Fazimentos – Caderno 7 – Berta Ribeiro (2009-1), Fazimentos – Caderno 8 – 
Tombamentos (2009-2), Fazimentos – Caderno 9 – Escola Viva (2010-1). 
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situação de risco. Projetos ligados a outras áreas, como meio ambiente e antropologia também 

foram desenvolvidos.  

Além das diversas assessorias de cunho educacional, também executou projetos 

ligados à qualificação profissional, como o “Projeto de Qualificação Profissional, Transporte e 

Armazenamento” com a Secretaria de Estado de Trabalho do Estado do Rio de Janeiro e,  no 

âmbito das ações relativas ao Plano Nacional de Qualificação, o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens – ProJovem, projeto da Secretaria Nacional da Juventude, vinculada à 

Casa Civil da Presidência da República. 

Em 2008, assinou convênio com o governo federal no âmbito do Programa Nacional 

de Segurança Pública com Cidadania – Pronasci, assumindo a responsabilidade pela 

capacitação de agentes que vão trabalhar na reintegração de jovens marginalizados ou em 

situação de risco. Projetos ligados a outras áreas, como meio ambiente e antropologia também 

foram desenvolvidos. Desde então, a Fundação Darcy Ribeiro mantém parceria com o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para execução do Programa 

de Especialização em Patrimônio (PEP)
22

Em 2009, a Fundação Darcy Ribeiro fez o lançamento oficial dos quatro volumes da 

coleção Franceses no Brasil, projeto de Darcy Ribeiro e de Carlos de Araújo Moreira Neto 

que começou a se esboçar no ano de 1982, durante gestão do antropólogo à frente da 

Secretaria de Ciência e Cultura do Estado do Rio de Janeiro. O projeto de edição das fontes 

francesas da história do Brasil ligava-se, de alguma forma, às suas tentativas de criação do 

Museu França-Brasil, que acabou se revertendo na Casa França-Brasil. Sua edição aparece 

como tendo reiniciado no ano de 2003, sob a coordenação da conselheira Ana Arruda Callado 

e durante a gestão de Tatiana Memória

; 

23
. Apresentado ao Ministério da Cultura, o projeto 

obteve aprovação para receber recursos via Lei Rouanet, mas não os obteve e foi arquivado24

Em 2009, a Fundar editou o livro inédito “Crônicas brasileiras”, seleção de crônicas 

publicadas entre 1995 e 1997 pela Folha de São Paulo;  desenvolveu e apresentou à Secretaria 

de Turismo do Rio de Janeiro o projeto de revitalização e novas ocupações do Sambódromo

.  

25

                                                 
22

 Boletim Informativo Carta 7, de 10 de junho de 2009.  
23

 Fundação Darcy Ribeiro, Relatório 11 anos, 2006.  

; 

incluiu em sua carteira de projetos o Biblioteca Básica Brasileira, de autoria de Darcy Ribeiro, 

que prevê a distribuição gratuita de 150 títulos da literatura brasileira a cerca de 2000 

24 Disponível em http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php  Acesso em 7 de junho de 2011. 
25 Informativo Carta’ 9, de 17 de julho de 2009. 

http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php�


76 
 

 
 

bibliotecas26

                                                 
26

 Informativo Carta’ 10, de 05 de dezembro de 2009. 

.   Em 2010, com financiamento do Ministério da Cultura, construiu, no campus 

da Universidade de Brasília,  o Memorial Darcy Ribeiro – Beijódromo, transferindo para lá as 

bibliotecas de Darcy Ribeiro e Berta Gleizer Ribeiro e o arquivo de Darcy Ribeiro; pelo 

mesmo projeto, higienizou e restaurou alguns livros dessas bibliotecas.  
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6.3 Práticas e histórico da gestão do acervo Darcy Ribeiro  
 

Em 1999, a Fundação Darcy Ribeiro solicitou ao CPDOC a elaboração do projeto de 

organização do arquivo textual e iconográfico de Darcy Ribeiro, apresentado à Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) por uma de suas conselheiras. 

A organização dos documentos textuais e iconográficos iniciou em agosto de 2000, a 

partir do financiamento concedido pela FAPERJ, com equipe e orientação metodológica 

daquele centro, e ocorreu no período compreendido entre agosto de 2000 e janeiro de 2002 e, 

ainda, durante o ano de 2003, já com financiamento concedido pela Fundação Cesgranrio. Ao 

término do contrato com o CPDOC, as estagiárias foram incorporadas como funcionárias da 

instituição. Nesse momento, segundo a visão institucional, o arquivo Darcy Ribeiro 

compreende os documentos em papel e as fotografias. 

O acervo audiovisual da instituição, incluindo os documentos pertencentes a Darcy 

Ribeiro, à Berta Gleizer Ribeiro e à própria fundação ficavam alocados junto à ilha de edição 

de vídeos da mesma. Para sua organização, havia um jornalista que tinha como consultor um 

engenheiro de telecomunicações da TV Educativa.  

Os vídeos pertencentes ao titular do acervo destinado à Fundação passam a integrar 

um fundo institucional, ao lado dos documentos oriundos da Secretaria Extraordinária de 

Programas Especiais e das produções da própria instituição. Na condução das práticas de 

conservação e tratamento dos vídeos, havia um engenheiro da TV Educativa. Em 2000, é 

montada uma ilha de edição de vídeos e realizada a contratação de pessoal técnico para 

organização dos documentos audiovisuais. A respeito dessa ilha, foi feito o seguinte 

comentário no Relatório de prestação de contas de 10 anos da instituição (FUNDAÇÃO 

DARCY RIBEIRO, 2006, p. 15):  
“um pequeno centro de produção de vídeo com ilha completa e outra de 
corte seco, além de duas câmaras e equipamento de iluminação [...] tem sido 
de grande utilidade na produção de vídeos para formação de professores e 
Ciclos de Estudo”.  
 

O trecho a seguir, extraído de um relatório setorial, ilustra a visão interna, nesse 

período, a respeito desse fundo: 
“O acervo audiovisual da Fundação Darcy Ribeiro está dividido em três 
seções. A primeira, com aproximadamente 150 horas, se refere aos vídeos 
guardados por Darcy Ribeiro ou doados à Fundar. São entrevistas, especiais 
de TV, curtas-metragens, filmes e documentários. Os vídeos desta seção 
apresentam três características: possuem a participação de Darcy Ribeiro, se 
referem a ele ou abordam temas de seu interesse pessoal. 
A segunda seção se refere aos vídeos produzidos pelo Centro de Teledifusão 
do Segundo Programa Especial de Educação, coordenada pela então 
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Secretaria Extraordinária do Programa Especiais (sic) do segundo Governo 
Brizola, entre 1992-1994. São aproximadamente 500 programas com mais 
de 190 horas de vídeo. Toda essa produção foi exibida em rede nacional 
neste mesmo período pela extinta Rede Manchete.  
A terceira e última seção é composta por vídeos de autoria da própria 
Fundar, gravados a partir do ano de 2001 e com mais de 10 horas de 
programação”(FUNDAÇÃO DARCY RIBEIRO, 2007, p. 3).  

 

Os documentos sonoros são um capítulo à parte na história da organização do acervo 

da Fundação Darcy Ribeiro. Ele foi “descoberto” por cineastas contratados para um projeto 

audiovisual da instituição. Estavam em caixas de papelão no sótão e despertaram a 

curiosidade de um casal que, por circunstâncias particulares às suas atividades profissionais – 

ambos especialistas em sonorização para cinema – demonstraram interesse em saber o que 

havia ali dentro: 
O Arquivo começa na surpresa de levantar fitas tombadas em caixas de 
papelão no sótão; uma expedição pelas curiosidades do Darcy. Aquilo se 
imprimiu no meu espírito tão grave que um dia de passagem pelo Palácio do 
Itamaraty, leio uma placa: Unesco. Tinha acabado de voltar de Cuba, dos 
estudos de som para cinema. Dentro daquela porta um cartaz enorme com a 
foto de um homem talvez africano com fones de ouvido empunhando o 
microfone. Não demorou nada e eu estava fixada no lugar dele, dentro 
do cartaz...eu com o microfone nas mãos...a vontade de auscutar, ouvir o 
som que jamais foi cantado para mim, e gravar. Ali mesmo, no gabinete, em 
conversas, descobri ser aquele o último dia para inscrever projetos 
brasileiros de preservação de arquivos. Pronto! O brasileiro Darcy não se 
gabaria de haver sido escolhido dentre os projetos daquele ano para receber 
o dinheiro da feitura do seu próprio arquivo! A Tatiana Memória, a 
respeito muito; uma mulher sensível, apaixonada, tensa, incapaz de 
confiar, ou alienar; dando total apoio; muito curiosa para saber o conteúdo 
das fitas. Desacreditando que houvesse ali material deixado pelo maroto 
Darcy.  (CAMARGO, 2007)[grifo nosso].  
 

 “Incapaz de confiar”. Grifamos a frase acima para explicar porque o projeto de 

descrição e digitalização das fitas cassete que foi financiado pela UNESCO com projeto de 

Fernanda Garcia Camargo e Fabio Gomes não foi levado a termo. Após o processo de escuta, 

o casal comunicou à presidente que havia reservado o estúdio em Belo Horizonte para fazer a 

digitalização das fitas: 

Montamos a sala de audição, lá mesmo na Fundação: o Darcy era o maior 
zelo da Tatiana, e as fitas ela não deixou que saíssem de perto. Ponto claro 
no nosso desligamento.  
[...] 
Outro ponto brilhante de discordância com a Tatiana: pensávamos estender 
as aulas sonoras do Darcy dentro da Universidade, das escolas, na rede; a 
Tatiana a expandir o prédio da Fundação para caber nele o museu. Quem 
quisesse que fosse lá pesquisar.  
[...] 
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 Depois, propomos com a verba restante viajar a Belo Horizonte, a Rec 
Estúdio, um belo estúdio de som onde tinha trabalhado o som de um filme. 
Lá me concederam seu maquinário e cabine acústica para que eu mesma 
"limpasse" as fitas. Foi quando Tatiana rompeu e interrompeu nosso 
trabalho, antes uma invenção minha de resultar na restauração de uma 
informação que pressenti valorosa. A Unesco recebeu o relato desta 
interrupção abrupta e caprichosa. Não cobrou mais e ficou com seus 
julgamentos. (CAMARGO, 2007) 

 

 

A continuação do projeto de descrição e digitalização foi encaminhada pela mesma 

equipe que cuidava dos documentos audiovisuais: o engenheiro responsável pelas diretrizes 

tecnológicas e o jornalista. Teremos a chave aí para mais um critério de Tatiana Memória: o 

suporte documental. É possível que ela considerasse o suporte como guia para organização 

documental.   

Coordenadora do projeto de organização do arquivo Darcy Ribeiro, Heymann (2009, 

p. 212) comenta a insistência da vice-presidente em incorporar parcelas documentais 

estranhas aos conjuntos que vieram dos apartamentos de Brasília e do Rio de Janeiro, da casa 

de Maricá, da casa de familiares em Montes Claros e do apartamento de Berta Gleizer 

Ribeiro. A esses se somaram caixas que vieram até mesmo da casa de Tatiana Memória, “que 

teria guardado coisas do Darcy”: 
Essa preocupação, bastante compreensível tendo em vista os objetivos da 
instituição - preservar o seu pensamento e dar continuidade às suas utopias -, 
resultou, no entanto, na indicação, por parte da vice-presidente da FUNDAR, 
à época, de que documentos que estavam em poder de terceiros, em geral 
conselheiros da Fundação, relacionados a projetos de Darcy, fossem 
incorporados ao arquivo. A alternativa sugerida, de organizar na FUNDAR 
um centro de referências sobre o titular que pudesse agregar documentos 
avulsos, separado do arquivo, não encontrou eco. As advertências que 
chamavam atenção para a importância de observar o princípio arquivístico 
de “respeito aos fundos”, de maneira a não descaracterizar o conjunto 
documental com inclusões indevidas, não foram tampouco muito bem 
recebidas, criando-se um consenso mínimo apenas quanto a não 
incorporação de documentos produzidos após a morte de Darcy. 
 
 

 Com relação a esses documentos encaminhados ao arquivo, Heymann (2009) 

acrescenta não ter ficado claro se eram material remanescente de uma das procedências 

anteriores ou se eram material estranho ao arquivo, mas considerado pertinente por ser 

produto da ação de Darcy Ribeiro e poderem complementar informações do arquivo. Esse é o 

caso das apostilas elaboradas dentro do programa educacional do segundo governo de Leonel 

Brizola, encaminhadas para serem inseridas no arquivo sob o argumento de que era o 
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resultado do trabalho descrito pela documentação. Para essa autora, estava em ação aí um 

“ideal de exaustividade” que já vigorava em Darcy Ribeiro. Esse ideal pode explicar o 

interesse em concentrar dentro da Fundação, e mais especificamente dentro do arquivo, tudo 

que se relaciona ao titular. 

 A higienização, identificação, arranjo e descrição do arquivo textual e iconográfico 

Darcy Ribeiro foi conduzida pelo CPDOC até o ano de 2003. Após esse período, passou a ser 

conduzida pela equipe que foi montada e treinada pelo Centro, mas segundo sua metodologia. 

Em janeiro de 2005, a “equipe” restringia-se a uma única pessoa trabalhando em horário 

integral. Nossa entrada na instituição ocorre nesse momento, a partir do financiamento 

concedido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Além das 

tarefas na organização do arquivo (muitos dossiês ainda estavam em aberto e as planilhas 

estavam todas em papel, precisando ser digitadas em uma base de dados eletrônica) cabia ao 

setor o atendimento às consultas internas e externas.  

Em julho de 2005, duas estagiárias e uma cientista social vieram a se somar à equipe 

para dar início à organização do arquivo de Berta Gleizer Ribeiro. Os recursos de um novo 

projeto financiado pela FAPERJ permitiram a contratação de analistas de sistemas para o 

desenvolvimento de um software para viabilizar a realização das consultas on line no site 

institucional, tornada realidade em agosto de 2006. Este ano realizou-se a digitalização, em 

baixa resolução, dos 8.000 documentos iconográficos integrantes do arquivo Darcy Ribeiro e 

o acondicionamento destas em jaquetas de poliéster com papel alcalino.  

O setor responsável pelo arquivo Darcy Ribeiro foi apelidado por alguns funcionários 

de “CPDOC”. Somente após a  substituição gradativa de todos aqueles que presenciaram o 

trabalho desse Centro de Pesquisa é que a categoria foi alterada. Sem um organograma 

institucional, é a cultura institucional que nomeia os setores: a partir da função. Assim é 

conhecido o setor que cuida do arquivo: arquivo. Não muito diferente do que ocorre fora da 

instituição: arquivo é o lugar em que se cuida de arquivo.  

Em março de 2007, os documentos textuais e iconográficos de Darcy Ribeiro estavam 

totalmente inventariados, integrando uma base de dados eletrônica que era acessível por meio 

do site institucional, segundo critérios e filtros aproximados aos utilizados pelo CPDOC, já 

que a organização foi conduzida segundo sua coordenação e metodologia. Os documentos 

iconográficos estavam digitalizados e prestes a integrar essa base de dados. Os documentos 

sonoros e audiovisuais não integravam essa mesma base e a organização dos sonoros contava 
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com duzentos registros – cerca de metade - no banco de dados Access, da Microsoft. Os 

documentos audiovisuais já estavam catalogados, também em base de dados Access. 

A partir de março de 2007, com a morte de Tatiana Memória, a Fundação Darcy 

Ribeiro passou por uma série de alterações que repercutiram no “arquivo”. Houve uma 

reunião dos documentos antes separados – sonoros e audiovisuais – e a incorporação de seu 

tratamento e guarda a esse mesmo setor.  A partir de então as reproduções de documentos 

passaram a ser autorizadas mediante o pagamento de um valor que cobria as despesas com 

tonner e papel. Também foi concedida autonomia ao setor para buscar parcerias e escrever 

projetos que pudessem auxiliar nas tarefas de gestão do arquivo.  

O Arquivo Nacional foi solicitado para fornecer diretrizes no sentido de melhor 

adequar o espaço à guarda do material disponível e atendeu plenamente à solicitação, 

enviando técnicos da área de conservação para avaliação do espaço e parâmetros para 

temperatura. Durante quase dois anos, essa instituição também custodiou, em comodato, uma 

película cinematográfica em 35 mm em depósito climatizado. Essa custódia foi interrompida 

quando os recursos provenientes de um projeto permitiram o restauro e a digitalização da 

mesma. Por sugestão da diretoria do próprio Arquivo Nacional, foram encaminhados ao 

Conselho Nacional de Arquivos dois pedidos de Declaração de Interesse Público e Social para 

os arquivos Darcy Ribeiro e Berta Gleizer Ribeiro, oficializados pelo Decreto de 20 de janeiro 

de 2009. 

Ainda neste ano, um financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Rio de Janeiro permitiu a climatização do depósito e a aquisição de material especial para 

acondicionamento das fotografias de Berta Gleizer Ribeiro e sua digitalização.  Além deste, 

foram escritos mais dois projetos: um para a seleção pública do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social e outro para aprovação na Lei Rouanet, do Ministério 

da Cultura.  

Em 2009, dois cadernos “Fazimentos” são produzidos por equipe do arquivo 

utilizando material do próprio arquivo: o “Fazimentos: Berta Ribeiro” e o “Fazimentos: 

Tombamentos”. Também neste ano, 65 caixas-arquivo com documentos de Darcy Ribeiro e 

Berta Gleizer Ribeiro são localizadas juntamente ao material que estava guardado no depósito 

mantido pela Fundação em Inhaúma, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. Um auxiliar foi 

contratado para proceder à limpeza do material e ele foi inserido no arquivo.  

Em maio desse mesmo ano iniciam-se as negociações para construção do Memorial 

Darcy Ribeiro no campus da Universidade de Brasília, com vista à transferência do arquivo 
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Darcy Ribeiro para lá. Em consulta pública ocorrida no dia 20 de maio de 2009, no auditório 

da Reitoria da Universidade de Brasília, o reitor José Geraldo de Souza Junior apresentou o 

projeto Beijódromo de Darcy, onde as cartas reproduzidas a partir do arquivo Darcy Ribeiro, 

que atestam as negociações entre Darcy Ribeiro, o governador do Distrito Federal Cristovam 

Buarque e o reitor Claudio Todorov são apresentados como provas de que essa negociação era 

legítima e merecia ser retomada. Nesse evento, o arquiteto João Filgueiras Lima – o Lelé – 

apresentou o projeto arquitetônico elaborado em conjunto com Darcy Ribeiro, documentado 

no arquivo através da correspondência trocada entre os dois
27

                                                 
27 Esse evento foi noticiado pelo Informativo Carta’ 7, da Fundação Darcy Ribeiro, de maio de 2009.  

.  

Em 2010, os recursos oriundos do projeto “Programa de conservação preventiva dos 

acervos Darcy Ribeiro e Berta Gleizer Ribeiro”, apresentado ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social foram liberados. Esses recursos permitiram a aquisição 

de desumidificadores para a biblioteca e as salas de trabalho, a higienização, restauração e 

substituição de suportes dos documentos audiovisuais, incluindo a película que estava sob a 

guarda do Arquivo Nacional e a total organização do arquivo Berta Gleizer Ribeiro.  Esse 

inventário já está disponível para consulta, no site institucional, onde também se inclui os 

documentos audiovisuais. A reorganização desses documentos buscou, sempre que possível, o 

restabelecimento de vínculos com os documentos textuais por meio de remissivas cruzadas.  

Também neste ano, a Universidade de Brasília cedeu o terreno e o Ministério da 

Cultura financiou o projeto de construção do “Memorial Darcy Ribeiro – Beijódromo”. O 

arquivo Darcy Ribeiro foi transferido para lá em setembro. A transferência do arquivo Berta 

Gleizer Ribeiro está prevista para agosto de 2011, com o término da organização do arquivo. 

Os recursos oriundos do convênio com o Ministério da Cultura também permitiram a 

montagem de uma exposição permanente no Memorial, utilizando documentos do arquivo e 

objetos pessoais de Darcy Ribeiro e Berta Gleizer Ribeiro, bem como a higienização e 

restauração dos livros das bibliotecas de ambos e o inventário do arquivo sonoro de Darcy 

Ribeiro.    
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6.4 Características do arquivo Darcy Ribeiro 
 

O arquivo Darcy Ribeiro é constituído por cinqüenta e seis metros lineares de 

documentação textual, 8.000 documentos iconográficos e 421 fitas cassete com gravações 

diversas, especialmente textos que dirigia às suas secretárias para que transcrevessem, mas 

também reuniões, debates e entrevistas. As datas-limite do arquivo são 1910-1997.  

O arranjo dado ao arquivo Darcy Ribeiro pelo CPDOC, no período compreendido 

entre os anos 2000 e 2003, organizou a documentação em dossiês e estes em quinze séries: 

quatro tipológicas (documentos pessoais, correspondência pessoal, produção intelectual e 

recortes de jornal), quatro temáticas (indigenismo, política partidária, instituições diversas e 

assuntos gerais) e cinco funcionais (governo João Goulart, governo Newton Cardoso, Senado, 

I governo Brizola e II governo Brizola)
28

Como já explorado, o acervo audiovisual não foi contemplado pelo projeto “Darcy 

Ribeiro: um homem de muitos papéis”, escrito e coordenado pela Fundação Getúlio Vargas, 

tendo sido organizado por uma equipe distinta, ligada à área de produção audiovisual e sem 

nenhum arquivista entre seus quadros. Entre os documentos integrantes do acervo 

audiovisual, merecem menção os vídeos produzidos pela Fundação Darcy Ribeiro e os vídeos 

produzidos pela Central de Teledifusão, vinculada à Secretaria Extraordinária de Programas 

Especiais (SEEPE), cuja procedência nos foi relatada por um antigo colaborador dessa 

secretaria, Edson de Souza Santos

.  

29

Os documentos que integram o arquivo Darcy Ribeiro, nos seus diferentes suportes, 

refletem praticamente toda sua trajetória pública, do Serviço de Proteção aos Índios (1947-

1957) ao Senado (1991-1997). Podemos citar como exemplo a sua atuação nos dois governos 

de Leonel Brizola no executivo fluminense: as duas séries (I e II governo Brizola) contêm 

: ele teria providenciado cópias a partir das matrizes 

guardadas na Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, em São 

Cristovão. A SEEPE tinha uma Central de Produção Audiovisual que editava e produzia 

vídeos educativos.  Durante a gestão de Tatiana Memória à frente da Fundação Darcy Ribeiro 

foram produzidos vídeos educativos e reeditados vídeos produzidos durante o Programa 

Especial de Educação, que tinha como um de suas diretrizes a utilização da tele-educação 

como instrumento pedagógico.  

                                                 
28

 Essa organização foi bastante explorada por Heymann (2009, p.216-229) 
29 Edson de Souza Santos é cineasta. Trabalhou no II Governo Brizola com Tatiana e Darcy Ribeiro. Continuou 
colaborando com a Fundação Darcy Ribeiro na produção de vídeos.  
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cerca de 10 metros lineares, além das inúmeras fotografias de CIEPs, inaugurações de obra, 

do Sambódromo e da Universidade do Estado do Norte Fluminense integrantes da série Foto.  

Também integram o arquivo versões de livros, textos éditos e inéditos e discursos do 

titular, constituindo 281 registros da série Produção Intelectual. O acervo audiovisual contém 

discursos e entrevistas concedidos a diferentes emissoras de televisão, alguns filmes 

etnográficos e programas eleitorais cuja temática se relaciona com sua trajetória ou a tomam 

como tema. Por outro lado, também constituem o acervo audiovisual os programas educativos 

produzidos pela Central de Teledifusão sob coordenação indireta de Darcy Ribeiro.  

 Em áudio, existem capítulos de livros, discursos e cartas ditadas às secretárias para 

transcrição, gravações de reuniões da Secretaria de Cultura do governo Leonel Brizola, 

reunião do Conselho Curador da Fundação Darcy Ribeiro, inaugurações, como a da 

Universidade de Brasília, cantos indígenas e até brincadeiras, como uma entrevista em que ele 

simula a voz de Clarice Lispector e entrevista a si mesmo.  

Merece menção a extensa correspondência trocada com antropólogos e outros 

intelectuais, durante sua atuação no órgão indigenista brasileiro, e durante sua permanência no 

exílio, na qual apresenta comentários sobre o golpe de 1964, a experiência de asilado político 

e as tentativas de revolução em outros países da América Latina.  

As expectativas desse arquivo para seu titular, bem como sua configuração interna e as 

interferências a que foi submetido foram exaustivamente exploradas por Heymann (2009, 

p.175-229), mas vale a pena reproduzir uma das suas características:  
Nesse sentido, é possível afirmar que o arquivo, para Darcy Ribeiro, era de 
fato um repositório de idéias às quais ele queria ter acesso a qualquer 
momento. Sobretudo nos últimos anos, quando a urgência na realização das 
suas “utopias” aumenta - com a perspectiva da doença e da morte -, 
secundada pela convicção de poder realizá-las, o arquivo parece ganhar 
importância como instrumento de trabalho capaz de municiá-lo para novos 
empreendimentos. Seu arquivo tinha, portanto, uma dimensão prospectiva, 
estando mais próximo, nesse particular, de uma agenda aberta do que de um 
arquivo.   

A etnografia do processo de constituição desse conjunto documental revela, 
assim, um uso distinto daquele classicamente associado à guarda de papéis 
por um indivíduo: nem registro do vivido, nem prova de ação, os papéis 
acumulados por Darcy - ou, ao menos, uma parcela deles - se afastam da 
representação tradicional do “arquivo-memória”, parecendo estar mais 
próximos do que poderíamos designar como “arquivo-projeto“. Ganha 
sentido, dessa perspectiva, o fato de Darcy apenas tardiamente e próximo à 
morte ter vislumbrado um “valor histórico” para os seus documentos, ainda 
que a sua biblioteca fosse investida desse atributo desde muito antes. O 
usuário do arquivo, para Darcy, era ele próprio, e algumas classificações 
encontradas quando da abertura das caixas espelhavam usos projetados pelo 
titular para aqueles registros (HEYMANN, 2009,  p. 195). 
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 A autora destaca também a  participação de Berta Gleizer Ribeiro na acumulação e 

produção de muitos documentos que integram o arquivo Darcy Ribeiro. A documentação 

produzida durante o período em que estiveram casados reflete principalmente sua atividade de 

pesquisador no SPI, onde também acumulava funções administrativas. Há pouca 

documentação administrativa do próprio órgão, um volume muito extenso de correspondência 

com outros antropólogos e material de pesquisa, tais como relatórios que usou para produção 

de artigos e seus cadernos de campo.  

 O período compreendido entre o retorno do exílio e a separação de Berta (1976) e o 

retorno às atividades na administração pública (1982) resultou em uma quantidade reduzida 

de documentos, se compararmos com o período anterior e posterior.  

 Outra questão que merece ser salientada é a intersecção dos arquivos Darcy Ribeiro e 

Berta Gleizer Ribeiro, perceptíveis atualmente por meio da organização do segundo. Casados 

e atuando profissionalmente juntos, eles possuem muitos amigos e projetos em comum, bem 

como continuaram colaborando juntos em muitos projetos. Esse cruzamento de objetivos e 

amigos é resolvido por meio de remissivas cruzadas em cada dossiê. Nesse sentido, podemos 

localizar dossiês relativos à edição dos livros reunidos sob o título “Suma Etnológica 

Brasileira” nos dois arquivos, assim como “Amazônia Urgente” e o “Memorial dos Povos 

Indígenas”, projetos da antropóloga que teve a participação de Darcy Ribeiro.  A 

correspondência com Betty Meggers, Angel Rama, Renzo Pi Hugarte e Miguel Urbano 

Rodrigues, Oscar Varsavsky, Warwick Kerr, Oracy Nogueira também estão presentes nos dois 

arquivos.   

Buscamos destacar as principais características e o conteúdo do arquivo Darcy Ribeiro 

por considerarmos importantes para o entendimento das possibilidades que aí repousam, no 

sentido de serem capazes de subsidiar produtos culturais, além das tradicionais pesquisas 

acadêmicas.  
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6.5 Usos do arquivo Darcy Ribeiro  
 

Apresentaremos, a partir de agora, as consultas realizadas ao arquivo Darcy Ribeiro 

pelos usuários internos e externos. As categorias utilizadas para se referir aos usuários do 

arquivo são: 

a. Usuários externos: todo pesquisador que não esteja desenvolvendo ou 

trabalhando com a Fundação Darcy Ribeiro.  

b. Usuários internos: todo e qualquer pesquisador que esteja desenvolvendo um 

projeto para ou em parceria com a instituição, mesmo que seja de fora dessa; 

 

Para se referir ao objetivo da pesquisa, devemos esclarecer o uso das categorias 

“Pesquisa acadêmica” e “Informação pontual”.  

a. Pesquisa acadêmica: tem objetivo de produzir monografias, teses e 

dissertações.  

b. Informação pontual: objetiva complementar dados de algum projeto, mas 

não é a fonte principal deste. 

 

Consultas de usuários externos não vinculados a Fundar, por objetivo (2003-2011) 

Acadêmicas 133 

Matéria jornalística 19 

Exposição 13 

Publicação de livro 5 

Informação pontual 20 

Composições musicais 2 

Criação artística plástica 1 

Vídeo-documentário 9 

Total  202 
 
Tabela 1: Total de consultas realizadas ao arquivo textual e iconográfico de Darcy Ribeiro no período 2003-
2009, discriminadas por tipos 
  
 

Abaixo, apresentamos os dados de acordo com os temas classificados por nós com 

base nas informações fornecidas pelo usuário no item “objetivo” do “Livro de Presença”:   

 

Temas Incidência 
Abdias do Nascimento 1 
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Amazônia 2 
Brasil 7 
Casa de Cultura Laura Alvim 1 
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais 1 
Centros Integrados de Educação Pública 33 
Ciências Sociais 2 
Darcy Ribeiro 86 
Educação - transversalidades 1 
Egon Shaden 1 
Francisco Julião 1 
Fundação Darcy Ribeiro 2 
Governo Leonel Brizola (1983-1986; 1991-1994) 1 
Heinz Foerthmann 1 
Índios 15 
Irmãos Villas-Bôas 1 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 2 
Leonel de Moura Brizola  3 
Museu do Índio 1 
Museus 2 
Música popular brasileira 1 
Não identificado 1 
Não respondeu 2 
Oscar Niemeyer 1 
Política educacional fluminense 9 
Política educacional nacional 3 
Política nacional 1 
Livros de Darcy Ribeiro 10 
Programa Especial de Educação 6 
Projeto de lei não identificado 1 
Sambódromo 1 
Stefan Rosenbauer 1 
Universidade de Brasília 1 
Universidade Estadual do Norte Fluminense 3 
Zumbi dos Palmares 1 
 Total  206 

 
Tabela 2: Consultas realizadas ao arquivo Darcy Ribeiro no período 2003-2009, discriminadas por temas  

 

As diferenças no total das duas tabelas se explicam: na primeira, nos baseamos no produto 

que ensejou a pesquisa e, na segunda, nos temas pesquisados. Por exemplo: um usuário 

externo procurou o arquivo Darcy Ribeiro com vistas a obter informações para escrever uma 

matéria jornalística sobre os Centros Integrados de Educação Pública. Essa matéria, além de 

abordar as escolas, também oferecia uma pequena biografia sobre Darcy Ribeiro na qual 
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haveria uma fotografia. A consulta será contabilizada uma única vez na primeira tabela, e duas 

vezes na segunda tabela, pois consideramos a existência de dois temas em um só produto. E 

assim ocorreu com outras pesquisas.  

 Verificamos, na tabela 3, que 86 consultas tiveram como tema o próprio titular do 

arquivo, além de 10 consultas estarem referidas à suas criações literárias. Com exceção das 

consultas que destacamos na tabela abaixo, todas as demais dizem respeito às instituições 

criadas pelo titular, foram temas de sua autuação ou se referem a pessoas com as quais 

trabalhou. 

 

 

Temas Incidência 

Stefan Rosenbauer 1 

Música popular brasileira 1 

Francisco Julião 1 

  
Tabela 3: Consultas feitas ao arquivo Darcy Ribeiro para obtenção de informação sobre outros temas, não 
relacionados ao titular do arquivo 
 

 

Apenas um olhar no livro de cadastro não explica o que motivou esses usuários a 

procurarem por informações relativas aos temas acima no arquivo Darcy Ribeiro, já que as 

características externamente visíveis, ligadas a atuação pública desse titular não as justifica. 

Stefan Rosenbauer foi um fotógrafo alemão especializado em retratos. Seu filho estava 

colhendo fotografias do pai em diversos arquivos para reconstituir sua trajetória e produzir um 

livro. A consulta sobre música popular brasileira fica na obscuridade, nem a justificativa dada 

no livro esclarece o que motivou esse usuário a buscar informações sobre esse tema no 

arquivo, que não satisfaz sua busca. A procura por Francisco Julião foi plenamente 

satisfatória, apesar de não haver na biografia de Darcy Ribeiro indícios de que no seu arquivo 

haveria informações relevantes sobre esse personagem.  Francisco Julião foi um dos 

entrevistados para a série Testemunho, produzida pela Central de Teledifusão da Secretaria 

Extraordinária de Programas Especiais. 
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Quadro comparativo de consultas internas e externas no período janeiro-2009 e agosto-

2010 

 

 

SÉRIES 
CONSULTAS 
EXTERNAS 

CONSULTAS 
INTERNAS 

TOTAL 

I Governo Brizola 8 15 23 
Instituições Diversas 5 4 9 
Produção Intelectual 5 4 9 

II Governo Brizola 4 4 8 
Foto 8 5 13 

Correspondência 5 2 7 
Recortes de jornal 4 2 6 

Indigenismo 5 0 5 
Senado 3 1 4 

Audiovisual 4 0 4 
Política Partidária 3 1 4 

Edições 2 0 2 
Assuntos Gerais 1 0 1 

Documentos pessoais 1 0 1 
Subtotal 58 38 96 

 
Tabela 4: Solicitações de dossiês do arquivo textual no período 01/2009 a 06/2010 

 

Os dados integrantes da Tabela 5 referem-se às solicitações de documentos feitas ao 

arquivo textual pelos usuários internos e externos e têm como marco cronológico o período 

compreendido entre janeiro de 2009 e agosto de 2010. Antes dessa data, não havia um 

mecanismo de controle das pesquisas. Após essa data, o arquivo foi fechado para ser 

codificado, embalado e transferido para o Memorial Darcy Ribeiro, no Campus da 

Universidade de Brasília. Para essas consultas, temos identificadas as séries consultadas, mas 

não temos controle do objetivo para o qual é realizada a consulta. Isso se deve ao instrumento 

de controle interno, que não contemplava essa informação.  Na análise dessa tabela, 

verificamos que a consulta aos documentos pela própria instituição é freqüente, sobretudo à 

série I governo Brizola, onde se planejou o Programa Especial de Educação. A nosso ver, essa 

é uma mostra da importância dessa documentação para a instituição, necessária para dar 

direção à sua vocação de executora e elaboradora de projetos na área da educação, conforme 

já descritos anteriormente.  

Ao entrevistar Paulo Ribeiro para sua pesquisa que subsidiou a tese de doutorado, 

Heymann (2009, p.168) percebeu esse uso e o analisou: 
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Tendo reassumido a presidência da FUNDAR quando Tatiana faleceu, Paulo 
Ribeiro está buscando diversificar os projetos da instituição dentro do vasto 
campo de intervenção abarcado por Darcy. Para tanto, está recorrendo aos 
documentos do tio, deixando entrever um novo uso para o arquivo: de 
conjunto documental de natureza histórica, disponível à consulta de 
pesquisadores interessados na trajetória de Darcy, o arquivo parece ter 
assumido funções geralmente atribuídas a arquivos correntes, utilizados para 
subsidiar ações e políticas da entidade acumuladora. 

 
No caso, 

evidentemente, o arquivo não está servindo ao próprio Darcy, mas à entidade 
e aos agentes encarregados de substituí-lo. 

 
Essa autora também fornece uma chave interessante para compreender esse valor de 

uso do arquivo para a instituição: se ela foi criada para ser Darcy, uma das vias de acesso ao 

seu pensamento e às suas ações passa pelo arquivo. Se utilizarmos as classes de uso da 

informação discriminadas por Taylor (1991 apud ÁVILA, 2001, p. 140) veremos que, ainda 

que o arquivo Darcy Ribeiro não tenha sido produzido pela própria Fundação, ele funciona 

como um serviço de informação dessa instituição, cuja missão é dar continuidade às tarefas 

que lhe foram relegadas pelo seu patrono. Nesse sentido, nos documentos produzidos por 

Darcy Ribeiro, a Fundar encontra esclarecimento sobre projetos e até mesmo documentos 

probatórios, como as cartas que comprovaram para o conselho da Universidade de Brasília 

atual que as negociações para doação do terreno por essa universidade a Darcy Ribeiro 

haviam realmente ocorrido e eram legítimas. Projetos como Franceses no Brasil, Biblioteca 

Básica Brasileira, Beijódromo, Sambódromo foram podem ter sido re-significados, mas 

contaram com informação retirada dos dossiês do arquivo Darcy Ribeiro, como podemos 

perceber na análise da tabela.  

 

Usuários externos: Solicitações de material audiovisual e iconográfico para produções 
sobre Darcy Ribeiro (período 2007-2010)  

Item Solicitante Objetivo Data 
01 Isa Ferraz (produtora) Documentário “Vulcão de Idéias” 2007 (abril) 

02 
Biblioteca Pública do Estado do 
Rio de Janeiro 

Exposição fotográfica  2007 (junho) 

03 
Fundação Biblioteca Nacional / 
Revista História 

Matéria de revista 2007 (julho) 

04 
Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Rio de Janeiro 

Exposição “Mural de presidentes da FAPERJ” 2008 (janeiro) 

05 Tá no Briefing Editora Matéria em revista da cidade de Maricá 2008 (fevereiro) 

06 
Yolanda Lima Lobo, professora da 
UENF 

Exposição “Darcy, o Brasileiro”, inaugurada 
na Jornada Científica da Universidade 
Estadual do Norte-Fluminense 

2008 (janeiro e 
fevereiro) 

07 
Alunos da Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro 

Vídeo-documentário sobre Darcy Ribeiro 2009 (abril) 

08 Revista Espanhola Altair Fotografias para ilustrarem matéria em 2009 (outubro) 
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homenagem a Darcy Ribeiro no volume 
sobre Amazônia 

09 ATTA Mídia e Educação 

Recortes de jornal, fotos e vídeos para 
produção de documentário integrante da 
série “Coleção Grandes Educadores” 
Volume: Darcy Ribeiro 

2009 
(novembro e 
dezembro) 2010 
(janeiro)  

10 Yolanda Lima Lobo 
Fotos e vídeos para produção de 
documentário sobre a trajetória de Darcy 
Ribeiro no campo da educação 

2010 (janeiro, 
fevereiro e 
março)  

11 
Revista Caros Amigos / Editora 
Casa Amarela 

Fotografias e documentos textuais para 
encarte especial da Coleção Grandes 
Cientistas Brasileiros, Volume: Darcy Ribeiro 

2010 (janeiro) 

12 Gringo Cardia Produções 
Fotografias de Darcy Ribeiro para exposição 
no Memorial dos Escritores Mineiros 

2010 (março) 

13 
Assessoria de Comunicação da 
Universidade de Brasília 

Fotografias de Darcy Ribeiro para ilustrar 
matéria da revista Darcy 

2010 (julho) 

14 Milton Guran 
Cessão de filme para exposição “O olhar 
precioso de Darcy Ribeiro” 

2010 (outubro) 

15 Ministério da Cultura / Bia Lessa 
Fotos e vídeos para comporem exposição do 
evento Ordem do Mérito Cultural 2010 

2010 
(dezembro) 

 
Tabela 5: Reproduções de documentos iconográficos e audiovisuais integrantes do arquivo Darcy Ribeiro, 
feitas no período 2007-2009 para produções culturais de terceiros com o tema Darcy Ribeiro 

 

A tabela 6 mostra as consultas realizadas aos arquivos iconográfico e audiovisual, no 

período 2007-2010, para subsidiar a produção de exposições (6), vídeos-documentários (4) e 

matérias jornalísticas (5), todos eles projetos de terceiros. Algumas respostas obtidas a partir 

da sistematização dos dados são que, em primeiro lugar, as buscas se mantiveram freqüentes 

ao longo dos três anos.  

Podemos extrair algumas regularidades da tabela acima. Os itens 6 e 10, embora sejam 

produtos diferentes, foram produzidos pela mesma pessoa. Yolanda Lima Lobo é professora 

da Universidade Estadual do Norte Fluminense, ligada ao Departamento de Sociologia. Uma 

verificação no seu Currículo Lattes mostra que sua área de pesquisa está ligada à História da 

Educação e Sociologia da Educação e que 
desde 1980 desenvolve pesquisas sobre idéias e tendências através de 
personagens públicas, procurando identificar as relações do campo 
intelectual como poder num determinado momento histórico (Anísio 
Teixeira, Cecília Meireles, Bertha Lutz, Branca Fialho, Francisco Campos, 
Myrthes Wenzel, Maria Yedda Linhares, Yara Vargas, Darcy Ribeiro)

30

Os produtos identificados como itens 1, 9, 11 e 12 faziam parte de projetos maiores 

que incluíam Darcy Ribeiro, mas não se esgotavam nele. O item 1: Série Educadores 

.  
 

 

                                                 
30 Informações disponíveis na Plataforma Lattes, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do�
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Brasileiros, produzido pelo Ministério da Educação, trazia também Anísio Teixeira. O item 9: 

Coleção Grandes Educadores tem, além de Darcy Ribeiro, os seguintes títulos: Anísio 

Teixeira, Fernando Azevedo e Lourenço Filho. No item 11, além de Darcy Ribeiro, compõem 

o plano da obra, para citar alguns: Carlos Chagas e Johana Döbereiner, César Lattes e 

Florestan Fernandes, Milton Santos e Crodowaldo Pavan,  num total de 12 pares. No item 12, 

Darcy Ribeiro aparece como integrando o rol de escritores mineiros. Os itens 13 e 15 

relacionam-se diretamente com a política de comunicação institucional. No primeiro caso, 

com a Universidade de Brasília. No segundo caso, com o Ministério da Cultura
31

Solicitante 

. 

 

Usuários externos: pesquisas não relacionadas a Darcy Ribeiro  

Insumo Data 

Rede Globo Filme para compor documentário 
sobre o pão 21/08/2007 

Alunos do Observatório 
Fundiário da Universidade 
Federal Fluminense 

Fotos e vídeos para documentário 
sobre Francisco Julião e as Ligas 
Camponesas 

25/04/2008 

TV Educativa do Paraná Vídeos contendo programas 
educativos para exibir na TV 08/11/2010 

Grinco Cardia Produções Filme para compor documentário 
sobre índios 13/11/2009 

 
Tabela 6: Reproduções de documentos iconográficos e audiovisuais integrantes do arquivo Darcy Ribeiro, 
feitas no período 2007-2009 para produções culturais de terceiros com temas variados 
 

 A tabela 5 mostra as consultas ao arquivo Darcy Ribeiro para subsidiarem produtos 

culturais que não objetivam criações ligadas ao nome do titular do arquivo. Nesse caso, o 

arquivo cumpre uma função social de unidade de informação para terceiros que não se esgota 

no fornecimento de informação sobre o titular do arquivo. 

  Finalmente, chegamos à última tabela, que apresenta a utilização do arquivo Darcy 

Ribeiro para as produções da própria instituição: 

 

Projetos culturais da instituição que contaram com insumos do arquivo Darcy Ribeiro 

Descrição Categoria Insumo Ano 

“As utopias de Darcy Ribeiro”, exposição 
permanente do Memorial Darcy Ribeiro Exposição 

Vídeos, fotografias, 
documentos em 
papel, objetos 

pessoais (todo o 

2010 

                                                 
31

 Informativo Carta’ 10, de 05 de dezembro de 2009. 
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conteúdo) 

Caderno Fazimentos: Tombamentos  Impresso Informações, 
fotografias 2008 

Site www.fundar.org.br Site Fotografias 2009 

Caderno Fazimentos:  Escola Viva Impresso Informações, 
fotografias 2010 

Caderno Fazimentos:  Berta Ribeiro Impresso Informações, 
fotografias 2009 

Livro “Crônicas brasileiras”  Livro 

Crônicas escritas 
para o JB por Darcy 

Ribeiro (todo o 
conteúdo) 

2009 

Livro “Testemunho” Livro Fotografias  

Livros “Cronistas Franceses”, vários 
autores Livro 

Documentos 
textuais (todo o 

conteúdo) 
2009 

Coleção “Darcy no Bolso” Livro fotografias 2010 
Documentário “Um só corpo, muitas 
peles”  

Vídeo-
documentário Fotografias, vídeos 2010 

 
Tabela 7: Projetos culturais da Fundação Darcy Ribeiro que utilizaram insumos do arquivo Darcy Ribeiro 
 
 

Essa última tabela apresenta os projetos culturais desenvolvidos pela própria 

instituição. Nos últimos dois anos, vemos que projetos voltados para criação de novos 

produtos culturais que envolvem o nome de Darcy Ribeiro – seja ele o tema ou o autor – se 

tornaram mais freqüentes. Mas se voltamos ao estatuto de criação da Fundação Darcy Ribeiro, 

percebemos que não há um só item que diga respeito à edição dos livros de Darcy Ribeiro, 

nem mesmo a criação de vídeos documentários nos quais ele aparece como o tema principal. 

Apesar de não ter deixado escrito no estatuto, para sua assessora Gisele Jacon,  em 

depoimento prestado à Heymann (2009, p. 133), Darcy Ribeiro tinha pressa em deixar toda a 

sua obra publicada, e ele cria a Fundação para cuidar das edições e reedições de sua obra: 

É claro que o Darcy criou a Fundação para manter, entre outras coisas, viva 
a memória dele. Os livros dele, mais do que a memória. Porque o que tem da 
memória do Darcy, ele publicou, ele escreveu. Se você mantém os livros e a 
obra dele, é ele. 

 
 
 A instituição vai além de reeditar as obras de Darcy Ribeiro, ela busca projetos que 

façam seu nome ser conhecido pela nova geração, como o projeto “Darcy no Bolso”, um 

projeto editorial viabilizado por meio de uma parceira entre a Fundação Darcy Ribeiro, o 

Ministério da Cultura e a Editora de Brasília para “possibilitar aos brasileiros conhecer e 
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discutir o pensamento do nosso instituidor” (FUNDAÇÃO DARCY RIBEIRO, 2011)
 32

                                                 
32 Informativo Carta´ 19, de janeiro de 2011. 

. 

Além desse uso cultural para fins comerciais e de divulgação da instituição, o arquivo 

Darcy Ribeiro é constantemente procurado por estudantes universitários e pesquisadores 

interessados na temática educacional e na trajetória pessoal de Darcy Ribeiro. Os cursos de 

Pedagogia e História da Educação, por focalizarem em algumas de suas disciplinas o 

pensamento do titular e sua importância no campo são os que mais enviam estudantes para 

consultar a obra intelectual do titular do arquivo. Fora da academia, a abordagem desse titular 

pelo viés da educação tende a superar seus outros pertencimentos: antropólogo e escritor.   
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7. Conclusão 
 
 
Iniciamos nossa revisão de literatura no nascimento da Arquivologia e da definição de 

arquivo.  Essa disciplina consolidou seus princípios a partir da experiência dos profissionais 

no trato com os documentos públicos; nasceu, portanto, como um saber voltado para a 

organização dos documentos gerados nas repartições públicas e preservados como prova dos 

atos desses estados; criou e consolidou seus procedimentos tendo por embasamento as 

funções de prova e testemunho que os documentos guardam das ações do Estado e se 

estabilizou como um saber auxiliar da História, disciplina que, nesse período, se concentrava 

prioritariamente em descrever os feitos dos estados e de seus governantes a partir dos 

documentos oficiais. Portanto, visto que é nas instituições arquivísticas públicas e no trato 

com os documentos originados das ações governamentais que a Arquivologia se consolida, 

ela tende a refletir essa relação na organização dos documentos e nas definições de arquivo. A 

função do documento -  prova e testemunho de ações - também marcará a associação Estado-

Arquivo-História. Essa relação tende a se manter estável até o pós-guerra.  

Nos anos 1950, o volume de documentos produzidos nas repartições públicas superava 

a possibilidade de sua organização, com comprometimento da recuperação da informação. A  

gestão de documentos, a partir da interferência nos processos de criação e, principalmente, 

inaugurando a idéia de seleção dos documentos que vão ser preservados para fins de prova, 

foi desenvolvida como uma alternativa para resolver o problema de agigantamento 

documental nas instituições arquivísticas. O conceito promoverá uma ruptura no saber 

arquivístico, instituindo a idéia de ciclo vital dos documentos e provocando conseqüências na 

visão até então hegemônica entre os profissionais da área: de “celeiro da história”, a disciplina 

passa a ver os arquivos também como “arsenal da administração”.   

Paralelamente, os historiadores fizeram a crítica das fontes e buscaram diversificá-las. 

Os documentos pessoais passaram a ser vistos também como fontes arquivísticas pelos seus 

principais usuários, mas não tiveram esse reconhecimento de imediato pelos arquivistas. Esse 

estatuto reservado aos documentos de origem pessoal vai ser diferenciado em cada país. No 

Brasil, tanto a legislação quanto a literatura arquivística, reconhecem um estatuto comum para 

os documentos originados das repartições públicas e privadas e para os de origem pessoal.  

Também buscamos apresentar nos capítulos antecedentes que os arquivos sofreram os 

efeitos das transformações sociais: a gestão documental, ela própria conseqüência de 

processos que ocorrem fora do âmbito da disciplina, provocou rupturas no seio desta. A partir 
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dos anos 1970, o reconhecimento da riqueza existente nos arquivos pessoais provocou a busca 

por essas fontes, que passaram gradativamente a serem incorporadas às definições e às 

instituições arquivísticas públicas, bem como a outros centros de documentação 

exclusivamente criados para isso.  

Em seguida, vimos que houve uma expansão da preocupação da Arquivologia com o 

tema dos arquivos pessoais - apesar do paradigma estatal ainda ser hegemônico no campo - e 

do tratamento destinado aos arquivos tomar como base o tratamento reservado aos arquivos 

institucionais. Desde a publicação da metodologia empregada no arquivo pessoal do ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso, um debate em torno dos métodos empregados na 

organização dos arquivos pessoais vem ocorrendo no Brasil. Esse debate opõe duas visões: 

aquela que defende uma aplicação dos métodos consagrados para os arquivos públicos, que 

busca re-contextualizar os documentos aos seus vínculos originais; e outra posição que, 

apoiando-se em diversas etnografias de arquivos pessoais, defende a não possibilidade de re-

contextualização de todos os documentos passíveis de integrar um arquivo pessoal.  

O CPDOC, desde os anos 1970, sistematizou a metodologia empregada nos arquivos 

pessoais sob sua guarda, que vem servindo de parâmetro para muitas instituições detentoras 

de acervos dessa natureza. Este é, por exemplo, o caso da Fundação Darcy Ribeiro.  Além 

disso, seus pesquisadores promoveram reflexões, a partir das experiências na organização de 

arquivos pessoais,  que se deslocaram da problemática da sua organização e se detiveram nos 

aspectos de suas configurações internas: modos de acumulação, ordem original, ligações que 

ligam os titulares aos seus documentos, entre outras. Essas reflexões iluminam as 

especificidades dos conjuntos arquivísticos de origem pessoal em relação aos conjuntos 

arquivísticos de origem institucional.   

No capítulo 3, os arquivos pessoais foram apresentados, também, como frutos das 

atividades humanas e, como tal, artefatos humanos que podem ser dotados de interesse social. 

Isso depende da atividade e do papel social que tinha o titular de tal arquivo. Além de 

permitirem ter contato com a temporalidade, os arquivos permitem penetrar na intimidade 

alheia, o que não é pouco em tempos de voyeurismo exacerbado. Além de se discutir as 

relações que ligam os homens aos seus papéis, discutir aquelas que ligam os homens aos 

papéis dos outros homens pode ser interessante. Isso nos remete a uma perspectiva para os 

arquivos que supera os estudos historiográficos e que nos levam para os campos da 

Psicanálise,  da Antropologia e da Sociologia, por exemplo.  

Os arquivos não estão imunes às transformações pelas quais as sociedades passam e 
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sofrem as conseqüências dessas transformações. A literatura da área da Arquivologia e da 

memória demonstra que os últimos anos desestabilizaram e renovaram o campo. Além de 

alterações no modo como se cria e se armazena a informação, foram sensivelmente alterados 

os modos como se transmitem a informação. A internet divulga o conteúdo dos arquivos, 

divulga os arquivos e as instituições de memória para aqueles que procuram informação na 

rede. Isso traz conseqüências diretas para os serviços de arquivo,  que vivem um acréscimo e 

uma diversificação do público. É necessário atentarmos, no entanto, para uma representação 

ainda arraigada na área segundo a qual os arquivos estão, prioritariamente, a serviço da 

administração e como fonte informativa à pesquisa historiográfica, apesar de muitos 

profissionais já reconhecerem a fragilidade desse olhar. A ausência de estudos de usos e 

usuários na área tende a manter essa visão de que os arquivos servem a esses dois propósitos 

prioritariamente. Os poucos estudos sobre o tema mostram uma alteração nesse panorama.  

Vimos que os recursos disponíveis nos arquivos oferecem inúmeras possibilidades de 

utilização (pelos cidadãos, pelos pesquisadores para pesquisa histórica, sociológica, 

psicológica, jurídica, entre outras, pelos jornalistas e pela indústria cultural) e que a busca dos 

arquivos têm aumentado gradativamente nos últimos anos. Alguns autores atribuem esse fator 

a uma nova relação das sociedades com a experiência da passagem do tempo: estaríamos 

substituindo o fascínio pelo futuro que caracterizou as sociedades do século XIX pela 

nostalgia e/ou obsessão pelo passado.  Esse fascínio é tanto estimulado pela indústria cultural, 

como é percebido pelos seus fabricantes que aproveitam o tema para suas criações.  

A busca crescente dos arquivos por um público diferente, já identificada na literatura 

arquivística e também em outras áreas, se observa no arquivo Darcy Ribeiro. Esse arquivo 

está presente nas primeiras etapas de cadeias produtivas que tem como objetivo a produção de 

livros, vídeos-documentários e exposições iconográficas cujos temas são o próprio Darcy 

Ribeiro, mas não apenas. A diversidade de temas contemplados no arquivo Darcy Ribeiro 

reflete as diversas instâncias de sua atuação: índios, educação, política. O valor histórico 

desse arquivo pode ser verificado no número de consultas que aí são feitas com objetivo 

acadêmico. Mas é justamente esse valor histórico que se torna um bem cultural capaz de 

subsidiar os produtos culturais. Entendemos essa busca da indústria cultural ao arquivo Darcy 

Ribeiro como um sintoma da nova relação da sociedade com o seu passado.  Existe uma 

indústria cultural que está sempre em busca de temas para produções novas e que verifica na 

memória um bem comerciável.  

A análise dos usos dos documentos integrantes do arquivo Darcy Ribeiro mostrou uma 
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utilização que é pouco explorada pela literatura da área. Trata-se do uso do arquivo para 

subsidiar produções culturais que tomam o titular como tema para vídeos documentários, 

matérias em revistas e exposições iconográficas e também para edição de livros inéditos. Isso 

sinaliza para um uso do material histórico presente nesse arquivo de certa forma distinto 

daquele uso tradicional, ligado a atividades de pesquisa com objetivo acadêmico. Esse uso 

constitui uma das estratégias da própria instituição que custodia o arquivo, mas não somente. 

Há usuários externos que também procuram o arquivo como subsídio para suas produções, 

nem todas ligadas ao titular do arquivo. 

Esse papel do arquivo – de insumo – encontra respaldo na literatura que aponta para 

uma emergência da memória como espécie de obsessão das sociedades atuais. Os fatos do 

passado interessam a sociedade em geral e é motivo para exposições iconográficas, matérias 

em revista e vídeos-documentários. Nesse movimento, até mesmo os pesquisadores 

acadêmicos buscam adequar sua linguagem a esse público não erudito. Vimos casos de 

produções culturais desenvolvidas por estudantes e professores acadêmicos, com objetivo de 

divulgação da obra de Darcy Ribeiro. Esse também é um objetivo da instituição que custodia 

o arquivo.  

A divulgação das obras de Darcy Ribeiro e de sua biografia é parte da estratégia da 

instituição que custodia seu acervo para dar prosseguimento aos objetivos previstos no seu 

estatuto, mas vai além. Para dar continuidade à missão de Darcy Ribeiro, a instituição precisa 

se legitimar como seguidora de seus ideais. Antes disso, no entanto, ela precisa garantir a 

publicidade desses ideais. Isso é possível a partir dos produtos culturais que são feitos 

utilizando insumos presentes no seu arquivo.  

Esse aspecto de difusão possui uma especificidade em relação à difusão que é feita nas 

instituições arquivísticas públicas. No caso dos arquivos pessoais, a associação espontânea 

entre o conteúdo do arquivo e a vida do titular parece fazer parte do senso comum. Nesse 

sentido, a difusão da obra e da biografia do personagem cumpre o papel de difusora do 

acervo, do personagem e dos livros escritos por ele. No caso dos arquivos públicos, a difusão 

do acervo se torna necessária porque o acervo é diversificado e porque o senso comum 

desconhece o conteúdo dessas instituições e suas possibilidades de uso.  

Além disso, embora o arquivo Darcy Ribeiro faça parte do capital simbólico da 

instituição que o custodia, não se trata de fazer a difusão do arquivo, mas do nome do 

instituidor. A difusão do arquivo é uma conseqüência desse processo, e não o seu provocador. 

Poderia se investigar, a respeito da utilização desse arquivo para produção cultural, quais são 
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as expectativas comerciais da instituição para o mesmo, através da cobrança de direitos 

autorais e da sua cessão. Essa questão não pôde ser explorada, mas se mostrou pertinente na 

medida em que revela que os documentos de arquivo podem estar submetidos a regimes de 

valor, como estão sujeitos todos os outros artefatos materiais.     

A diversidade de usuários que procuram o arquivo Darcy Ribeiro corresponde às  

áreas diversificadas em que ele atuou: índios, LDB, CIEP, Memorial da América Latina, etc., 

mas também a outras áreas. O serviço de arquivo é uma unidade de informação procurada por 

diversos usuários e para diversos objetivos, mesmo para temas que não estão necessariamente 

ligados à biografia do titular do arquivo ou a alguma instituição com a qual trabalhou. Um 

exemplo é a busca por documentos sobre música popular brasileira. Essa é outra questão que 

surgiu da análise dos dados. O que motivou alguns usuários a buscarem no arquivo Darcy 

Ribeiro documentos que, à primeira vista, nada sugeriria estarem aí representados? Uma 

pesquisa interessante pode ser aquela que tenha por objetivo saber que tipo de informação os 

usuários esperam encontrar em determinado serviço arquivístico. Será que os usuários que 

procuraram o arquivo Darcy Ribeiro em busca de informação sobre os CIEPS também 

procuraram o arquivo público do Rio de Janeiro ou, antes, foi feita uma associação imediata 

do CIEP ao seu criador ao invés de com o serviço público?  

Reconhecer que os arquivos servem a diferentes propósitos não significa aceitar que 

eles sejam vistos dessa forma por toda a sociedade, nem mesmo que todos os conjuntos 

arquivísticos sejam capazes de interessar ou servir aos mesmos propósitos identificados no 

arquivo Darcy Ribeiro. Nem todos os arquivos possuem as mesmas características internas ou 

são capazes de subsidiar criações artísticas e de interessar a produtores culturais. O arquivo 

Darcy Ribeiro pode ser considerado singular porque seu titular foi um personagem singular. 

Seu conteúdo é abrangente porque o interesse do titular se espalhava por distintas áreas de 

conhecimento. Além de se espalhar por distintas áreas de conhecimento, esse arquivo possui 

diversidade de suportes e é rico em material iconográfico e de multimídia, dois objetos de 

interesse da indústria cultural.  

Além disso, seu personagem – Darcy Ribeiro – manteve ótimas relações com a mídia, 

tanto no período anterior ao exílio, quanto no retorno deste, durante a sua permanência no 

executivo fluminense ou no legislativo. Nos últimos anos de sua vida, ele semanalmente 

assinava uma coluna em jornais de ampla circulação. Se tinha desafetos na academia, fez 

muitos fãs fora dela. O jornalista Zuenir Ventura (2005) dedica um capítulo – “Darcisismo” - 

de seu livro “Minhas histórias dos outros” ao antropólogo. Nesse capítulo, destina diversos 
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elogios ao antropólogo. Como já havia feito Glauber Rocha, quando chamou Darcy Ribeiro 

de gênio da raça, bem como diversos outros personagens famosos no imaginário nacional. 

Darcy Ribeiro, portanto, não é um personagem desconhecido do público. Essa é uma questão 

que deve ser lembrada ao se estudar as práticas de divulgação do arquivo pela FUNDAR. Se 

as práticas de divulgação do nome de seu instituidor devem ser freqüentes, para evitar que o 

personagem caia no esquecimento, por outro lado, as estratégias levadas a cabo pela 

instituição contam com uma vantagem, que é a popularidade de Darcy Ribeiro.  

Nesse sentido, voltando a nossa hipótese sobre o arquivo Darcy Ribeiro possuir valor 

de uso para a indústria cultural em geral e, em particular, para a instituição que o custodia, 

vimos que, somente no ano de 2010, esse personagem foi objeto de cinco exposições 

iconográficas e tema de duas matérias de revistas de projetos desenvolvidos por agentes 

externos à FUNDAR. Todos esses projetos contaram com insumos do arquivo Darcy Ribeiro, 

nos variados suportes. Em geral, com exceção dos livros reeditados pela FUNDAR, todos os 

outros produtos culturais são desenvolvidos a partir da pesquisa no arquivo.  Vimos também 

que alguns livros foram produzidos a partir do material do arquivo. Trata-se de livros criados 

a partir de textos que estão no arquivo que nunca foram objeto de publicação, como 

entrevistas, crônicas e cartas.  

 Somente mais pesquisas podem responder à pergunta que surge a partir da 

constatação desse uso freqüente do arquivo Darcy Ribeiro pela indústria cultural em geral: 

será esse um caso extraordinário?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 
 

8. Referências 

ABREU, Alzira Alves de et al. (org.) Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro – pós 
1930. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 2001. 

ALBERCH, Ramón; BOADAS, Joan. La funcion cultural de los archivos. IRARGI: Centro 
de Patrimonio Documental de Euskadi. Palacio Rekaldi. Apdo. 220. Bergara, 1991. 

APPADURAI, Arjun. Introdução: Mercadorias e Política de valor. In: ___________. A vida 
social das coisas: as mercadorias sob uma perspectiva cultural. Niterói: EDUFF, 2008. 

ARAÚJO, Angela Maria Carneiro; BATALHA, Cláudio H.M. Preservação da Memória e 
pesquisa: a experiência do Arquivo Edgard Leuenroth (AEL). In: SILVA, Zélia Lopes da. 
Arquivos, patrimônio e memória: trajetórias e perspectivas. São Paulo: Editora UNESP: 
FAPESP, 1999. 

ARQUIVO NACIONAL. Dicionário brasileiro de terminologia arquivística. Rio de 
Janeiro: Arquivo Nacional, 2005. 232p. (Publicações técnicas, n. 51). 

ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Catálogo dos livros da Seção Histórica. Rio de Janeiro: 
Arquivo Nacional, 1913. 

ARTIÉRES, Phillipe. Arquivar a própria vida. In: Estudos Históricos, Fundação Getulio 
Vargas, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, 1998, p. 9-34. 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS. Manuel d'Archivistique.Théorie et 
pratique des Archives publiques en France. Paris: Direction des Archives de France, 1970. 

ÁVILA, Rodrigo Fortes de. Além do que se vê : o uso e o pós-uso da informação orgânica 
arquivística. Brasília: 2011. Dissertação de mestrado.  

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. O BNDES e 
a economia da cultural. Disponível em 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Cultura/. Acesso 
em 17 de maio de 2011. 

BARROS, Thiago Henrique Bragato ; TOGNOLI, Natália Bolfarini. As implicações teóricas 
dos arquivos pessoais: elementos conceituais. Ponto de acesso, vol. 5, nº 1, p. 66-84, 2011. 
Disponível em <http:www.pontodeacesso.ici.ufba.br>. Acesso em 02 de junho de 2011. 

BELLOTTO, Heloisa Liberalli. Arquivos permanentes: tratamento documental. Rio de 
Janeiro, FGV, 2007. 

_____________. Arquivos pessoais em face da teoria arquivística tradicional: debate com 
Terry Cook. Estudos históricos, Rio de Janeiro, v.11, n. 21, p. 201-108, 1998. 

______________. Comentários à palestra “Procedimentos metodológicos adotados na 
organização dos documentos de FHC”, proferida pela Prof. Dra. Ana Maria de Almeida 
Camargo. Seminário Arquivos Pessoais de Titulares de Cargos Públicos: Curadoria e 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Cultura/�
http://www.pontodeacesso.ici.ufba.br/�


102 
 

 
 

Tratamento Técnico, Instituto Fernando Henrique Cardoso, 5 e 6 de novembro de 2007.  

BERCHE, Claire. El uso popular de los archivos.  Revista del Archivo General de La 
Nación. Buenos Aires: 9, 9, 1986. 

BOBBIO, Norberto et.al. Dicionário de política. Brasília: Editora da Universidade de 
Brasília, vol.1, 1ª ed., 1998. 

BOMENY, Helena. Darcy Ribeiro: Sociologia de um indisciplinado. Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, 2001. 

______________. Salvar pela escola: programa especial de educação. In: A FORÇA do 
povo: Brizola e o Rio de Janeiro / Organizadora Marieta de Moraes Ferreira; Marieta de 
Moraes Ferreira...[et al]. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getulio Vargas; ALERJ, 2008. p. 95-
127.  
Texto disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/6748/1736.pdf?sequence=1> 
Acesso em: 02 de junho de 2011. 
 
BRASIL. Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de arquivos 
públicos e privados e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 9 jan. 1991. 
Seção 1. 
 
BRASIL. Ministério da Cultura. Acompanhamento de projetos. Disponível em: 
<http://www.cultura.gov.br/site/>. 

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. CNPq. Plataforma Lattes. Disponível em: 
<www.cnpq.br>. 

CALAZANS, Angelica T. S. Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa. In: MUELLER, 
Suzana Pinheiro Machado (org) Métodos para a pesquisa em Ciência da Informação. São 
Paulo: Thesauros, 2007, p. 39-62. 

CAMARGO, Ana Maria de Almeida. Arquivo, documento e informação: velhos e novos 
suportes. Arquivo & Administração, Rio de Janeiro, v. 15-23, p. 34-40, 1994. 

__________________. Tempo e circunstância: a abordagem contextual dos arquivos 
pessoais: procedimentos metodológicos adotados na organização dos documentos de 
Fernando Henrique Cardoso. São Paulo: Instituto Fernando Henrique Cardoso, 2007, 316p. 

__________________. Arquivos pessoais são arquivos. Revista do Arquivo Público 
Mineiro. Ano XLV nº 2, julho-dezembro de 2009, p. 26-39. 

CAMARGO, Célia Reis. Os Centros de Documentação das universidades: tendências e 
perspectivas. In: SILVA, Zélia Lopes da. Arquivos, patrimônio e memória: trajetórias e 
perspectivas. São Paulo: Editora UNESP: FAPESP, 1999. 

CAMARGO, Fernanda Garcia. Relatório de prestação de contas à Fundação Darcy Ribeiro, 
2007. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/6748/1736.pdf?sequence=1�
http://www.cultura.gov.br/site/�


103 
 

 
 

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2008. 

CARDOSO, Fernando Henrique. Palavras de abertura. In: Documentos privados de 
interesse público: o acesso em questão. Instituto Fernando Henrique Cardoso, 2005.  

CASE WESTERN RESERV /  UNIVERSITY ARCHIVES. Glossary of Archival 
Terminology. Disponível em: < http://www.case.edu/its/archives/Records/glossary.htm> 
Acesso em 18 de maio de 2011.  

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2008.  

COOK, Terry. Arquivos pessoais e arquivos institucionais: para um entendimento arquivístico 
comum da formação da memória em um mundo pós-moderno. Estudos Históricos, Rio de 
Janeiro, vol. 11, nº 21, 1998. P. 129-150 

COSTA, Luciana Ferreira da; SILVA, Alan Curcino Pedreira da;  RAMALHO, Francisca 
Arruda. Para além dos estudos de uso da informação arquivística: a questão da acessibilidade. 
Ciência da Informação, Brasília, DF, v. 39 n. 2, p.129-143, maio/ago., 2010 

COUTURE, Carol; MARTINEAU, Jocelyne; DUCHARME, Daniel. A pesquisa em 
Arquivística. In________. A formação e a pesquisa em arquivística no mundo 
contemporâneo. Brasília: Finatec, 1999. 

CRUZ, Gleise Andrade. De olho na eternidade: a construção do arquivo privado de 
Antonio Carlos Jobim. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2008. 133 p. Dissertação  
de Mestrado. 

CUNHA, Maria Clementina Pereira. Patrimônio histórico e cidadania: uma discussão 
necessária. In: ________________ (org). O direito à memória, São Paulo: DPH, 1991. 
 
CUNHA, Olívia Maria Gomes da. Tempo Imperfeito. Mana, vol. 10, nº 2, p. 287-322, 2004.  

CUNNINGHAM, Adrian. O poder da proveniência. Acervo, v. 20, nº 1-2, Arquivo Nacional, 
2008. Disponível em http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/6962. Acesso em 14 de 
maio de 2011.  

DANIELS, M. Introduction to archival terminology. In:  National Archives and Records 
Service, 1984.  Disponível em http://www.archives.gov/research/alic/reference/archives-
resources/terminology.html. Acessado em 18 de maio de 2011. 

DOLLAR, Charles. O impacto das tecnologias de informação sobre os princípios e práticas de 
arquivos: algumas considerações. Acervo, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1-2, p. 3-38, jan./dez. 1994.  

DUCHEIN, Michel. O papel da Arquivologia na sociedade de hoje. Arquivo & 
Administração, Rio de Janeiro, v. 6, n. 3, p. 30-36, set./dez. 1978. 

_______________. O respeito aos fundos em Arquivística: princípios teóricos e problemas 
práticos. Arquivo & Administração, Rio de Janeiro, v. 10-14, n. 1, p. 14-33, abr./ago. 1986. 

http://www.case.edu/its/archives/Records/glossary.htm�
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/6962�
http://www.archives.gov/research/alic/reference/archives-resources/terminology.html�
http://www.archives.gov/research/alic/reference/archives-resources/terminology.html�


104 
 

 
 

DURANTI, Luciana. Registros Documentais Contemporâneos. Estudos Históricos, Rio de 
Janeiro, v. 7, n. 13, p. 49-64, jan./jun. 1994.  

EARP, Fabio Sá; KORNIS, George. A Economia da cadeia produtiva do livro. Banco 
Nacional de Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento
/ebook/ebook.pdf> . Acesso em 7 de abril de 2011. 

FISHER, ROB. In search of a theory of private archives: the foundational writings of 
Jenkinson and Schellenberg revisited. Archivaria, vol. 67, p. 1-24, 2009.  

FONSECA, Maria Odila. Arquivologia e Ciência da Informação. Rio de Janeiro: Editora da 
FGV, 2007. 

_____________________; JARDIM, José Maria. Estudos de usuários em arquivos: em busca 
de um estado da arte. Datagramazero, Rio de Janeiro, v.5, n.5, 2004. Disponível em 
http://www.datagramazero.org.br/out04/F I art.htm  

FOSKET, D.J. Ciência da Informação como disciplina emergente, implicações educacionais. 
In:  
GOMES, Hagar Espanha. Ciência da Informação ou Informática? Calunga: Rio de Janeiro, 
1980.  
  
FOX, Michael.  Desenvolvimentos na descrição arquivística. Acervo, v. 20, jan/dez 2007. 

_________________. Por que precisamos de normas. Acervo, v. 20, nº 1-2, Arquivo 
Nacional, 2008. 

FUNDAÇÃO DARCY RIBEIRO. Dossiê 10 anos de atividades. Fundação Darcy Ribeiro: 
Rio de Janeiro, 2006. 

FUNDAÇÃO DARCY RIBEIRO. Relatório dos acervos sonoro e audiovisual. Fundação 
Darcy Ribeiro: Rio de Janeiro, janeiro de 2007. 

FUNDAÇÃO DARCY RIBEIRO. Caderno 7 - Fazimentos: Berta Ribeiro, Fundação Darcy 
Ribeiro:  Rio de Janeiro,  abril de 2009. 

FUNDAÇÃO DARCY RIBEIRO. Caderno 8 - Fazimentos: Tombamentos, Fundação Darcy 
Ribeiro:  Rio de Janeiro,  outubro  de 2009. 

_________________________. Informativo Carta’ 7. Fundação Darcy Ribeiro: Rio de 
Janeiro, 10 de junho de 2009. 

_________________________. Informativo Carta’ 9. Fundação Darcy Ribeiro: Rio de 
Janeiro, 17 de julho de 2009. 

_________________________. Informativo Carta’ 10. Fundação Darcy Ribeiro: Rio de 
Janeiro, 05 de dezembro de 2009. 

_________________________. Informativo Carta’ 19. Fundação Darcy Ribeiro: Rio de 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/ebook/ebook.pdf�
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/ebook/ebook.pdf�
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/ebook/ebook.pdf�
http://www.datagramazero.org.br/out04/F%20I%20art.htm�


105 
 

 
 

Janeiro, janeiro de 2011. 

FUGUERAS,  Ramon Alberch i.  Ampliación del uso social de los archivos. Estrategias y 
perspectivas. In: Seminário internacional de arquivos de tradição ibérica. 3 a 7 de abril de 
2000. ALA - Associacion Latinoamericana de Archivos. Arquivo Nacional, Conselho 
Nacional de Arquivos. Rio de Janeiro, 2000.  Disponível em 
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=74 Acessado em 
25 de maio de 2011. 

GARCIA, M.. Os documentos pessoais no espaço público.  Estudos Históricos, vol. 11, n. 21,  
jul. 1998. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2070/1209. 
Acesso em 18/04/2011. 

GOMES, Angela de Castro. Nas malhas do feitiço: o historiador e os encantos dos arquivos 
privados. Estudos Históricos, vol. 11, nº 21, p. 121-127, 1998. 

GONÇALVES, Martina Spohr.  De procedimentos a metodologia: políticas de arranjo e 
descrição nos arquivos privados pessoais do CPDOC. Arquivo Nacional / Universidade 
Federal Fluminense. 2007.  

HASENCLEVER, L. & KUPFER, D. Organização Industrial, Ed. Campus, 2002 apud 
Prochnik, Victor. Cadeias produtivas e complexos industriais. Disponível em 
<http://www.ie.ufrj.br/cadeiasprodutivas/pdfs/cadeias_produtivas_e_complexos_industriais.p
df> Acesso em 18 de maio de 2011. 

HEYMANN, L.. Indivíduo, memória e resíduo histórico: uma reflexão sobre arquivos 
pessoais e o caso Filinto Müller. Estudos Históricos, 10, jul. 1997. Disponível 
em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2041/1180. Acesso em: 14 de 
maio de 2011. 

______________________. Os fazimentos do arquivo Darcy Ribeiro: memória, acervo e 
legado. Estudos históricos, Rio de Janeiro, n. 36,  p. 43-58, 2005. 

________________________. Procedimentos metodológicos adotados na organização dos 
documentos de FHC: alguns comentários. Seminário internacional arquivos pessoais de 
titulares de cargos públicos: curadoria e tratamento técnico, Rio de Janeiro, 2007. 
Disponível em www.cpdoc.fgv.br  

___________________. De arquivo pessoal a patrimônio nacional: reflexões sobre a 
construção social do “legado” de Darcy Ribeiro. Rio de Janeiro: IUPERJ, 2009. 

___________________. O indivíduo fora do lugar. Revista do Arquivo Público Mineiro. 
Ano XLV nº 2, julho-dezembro de 2009, p. 40-57. 

HEYNEMANN, Claudia. A história e os arquivos: anotações à margem dos documentos. 
Ponto de Acesso, Salvador, v. 3, n. 1, p. 60-71, abril de 2009. Disponível em 
http://www.pontodeacesso.ici.ufba.br. Acesso em 15 de junho de 2009. 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=74�
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2070/1209.%20Acesso%20em%2018/04/2011�
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2070/1209.%20Acesso%20em%2018/04/2011�
http://www.ie.ufrj.br/cadeiasprodutivas/pdfs/cadeias_produtivas_e_complexos_industriais.pdf�
http://www.ie.ufrj.br/cadeiasprodutivas/pdfs/cadeias_produtivas_e_complexos_industriais.pdf�
http://www.ie.ufrj.br/cadeiasprodutivas/pdfs/cadeias_produtivas_e_complexos_industriais.pdf�
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2041/1180�
http://www.pontodeacesso.ici.ufba.br/�


106 
 

 
 

HERRERA, Juan Manuel. La investigacion y diffusion de los archivos: estratégias y 
perspectivas de desarrollo. Seminario del Sistema Nacional de Archivos (3), Santafé de 
Bogotá, Nov. 2-4 de 1994.  

HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora / 
Universidade Candido Mendes / Museu de Arte Moderna, 2000. 

JARDIM, José Maria. A produção de conhecimento arquivístico: perspectivas internacionais 
e o caso brasileiro (1990-1995). Ciência da Informação, Brasília, v. 27, n. 3, 1998. 
Disponível em: http://www.ibict.br/cienciadainformação  Acesso em 31 jul. 2007.  

_______________. A invenção da memória nos arquivos públicos. Ciência da Informação, 
vol. 25, n. 2, 1995.  

_______________. O acesso à informação arquivística no Brasil: problemas de acessibilidade e 
disseminação. Caderno de Textos. Mesa Redonda Nacional de Arquivos, 1999. Rio de Janeiro: 
Arquivo Nacional, 1999.  

_____________. As novas tecnologias da informação e o futuro dos arquivos. Estudos 
Históricos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, 1992, p. 251-260. 

KOPYTOFF, Igor. A biografia cultural das coisas: a mercantilização como processo. In: 
APPADURAI, Arjun. A vida social das coisas: as mercadorias sob uma perspectiva 
cultural. Niterói: EDUFF, 2008. 

LAFER, Celso. O público e o privado: suas configurações contemporâneas para a temática 
dos arquivos. In: Documentos privados de interesse público: o acesso em questão. Instituto 
Fernando Henrique Cardoso, 2005.  

LE COADIC, Yves F. Usages et usagers de l´information. Paris: ABDS, 1997. 

LIMA, Antonio Carlos de Souza. O governo dos índios sob a gestão do SPI. In: CUNHA, 
Manuela Carneiro da. História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras: 
Secretaria Municipal de Cultura: FAPESP, 1992. 

LIMA, Luiz Costa. Introdução. In: Adorno, T. et al. Teoria da cultura de massa. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1978. 

LINS, Consuelo; REZENDE, Luiz Augusto. O audiovisual contemporâneo e a criação com 
imagens de arquivo. In: FABRIS et alii. Estudos de Cinema e Audiovisual Socine. São 
Paulo: SOCINE, 2010. Disponível em 
http://www.socine.org.br/livro/X_ESTUDOS_SOCINE_b.pdf Acesso em 24 de maio de 
2011. 

LOBO, Yolanda Lima; VOGAS, Ellen Cristine; TORRES, Aline Camargo. Darcy Ribeiro: o 
brasileiro. Rio de Janeiro: Quartet Editora, 2008. 

LOPEZ, André Porto Ancona. Arquivos pessoais e as fronteiras da arquivologia. Gragoatá, 
Niterói, n. 154, p. 1-140, 2. sem. 2003. 

http://www.ibict.br/cienciadainformação�
http://www.socine.org.br/livro/X_ESTUDOS_SOCINE_b.pdf�


107 
 

 
 

MALINOWSKY, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental. Coleção Pensadores. São 
Paulo: Editora Abril Cultural,  1976. 

MATTOS, André Luis Borges de. Darcy Ribeiro : uma trajetória (1944-1982) [tese de 
doutorado] Campinas, (SP): Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas, s.n., 2007. 

MENEZES, Ulpiano Teixeira Bezerra de. A crise da Memória, História e Documento: 
reflexões para um tempo de transformações. In: SILVA, Zélia Lopes da. Arquivos, 
Patrimônio e Memória: Trajetórias e Perspectivas. São Paulo: Editora UNESP: FAPESP, 
1999. 

_________________. O patrimônio cultural entre o público e o privado. In: CUNHA, Maria 
Clementina Pereira. O direito à memória, São Paulo: DPH, 1991. 

MULLER, Samuel; FEITH, Johan Adriaan; FRUIN, Robert. Manual de arranjo e descrição 
de arquivos. Trad. Manuel Adolpho Wanderley. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1960. 
145p. 

NORA, Pierra. Missions et enjeux des archives dans les societés contemporaines. Revista 
Internacional de Archivos. COMMA, 2-3,  Paris: Conceil International des Archives, 2003. 

OLIVEIRA, Adriana Xavier Gouveia de. Organizar acervos particulares – tarefa nada fácil. 
Arquivo & Administração, Rio de Janeiro, v. 1., n. 2, jul/dez, 1998. 

OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso. O usuário como agente no processo de transferência 
dos conteúdos informacionais arquivísticos. Rio de Janeiro, 2006. Dissertação de mestrado.  

OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, escrever. Revista 
de Antropologia, São Paulo, vol. 39, n. 1, 1996. 

PAYNE, Hugh W. L. La educacion y los archivos. Revista del Archivo General de la 
Nación, Buenos Aires: 9, 9, 1986. 

PRÍNCIPE, Lucia S. El hombre comun y los archivos. Revista Del Archivo General de La 
Nación, Buenos Aires: 9, 9, 1986. 

POLLACK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 
vol. 2, n. 3, p. 3-15, 1989. 

PROCHASSON, C. Atenção: verdade! Arquivos privados e renovação das práticas 
historiográficas.  Estudos Históricos, 11, jul. 1998. 
Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2064/1203.                   
Acesso em: 03 Mai. 2011. 
 
RIBEIRO, Darcy. Diários Índios. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

_________. Confissões. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

RIBEIRO, Fernanda. Da arquivística técnica a arquivística científica: a mudança de 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2064/1203�


108 
 

 
 

paradigma. Porto: Revista da Faculdade de Letras, Ciências e Técnicas do Patrimônio, 2002, 
p. 97-110. 

SANTOS, Paulo Roberto Elian dos. Entre o laboratório, o campo e outros lugares: gênese 
documental e tratamento técnico em arquivos de cientistas. Universidade de São Paulo. 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. São Paulo: 2002.  

SANTOS, Vanderlei Batista dos.  A prática da arquivística em termos de gestão do 
conhecimento. In: SANTOS, Vanderlei Batista dos. (org.) Arquivística: temas 
contemporâneos. Distrito Federal: SENAC, p. 175-223, 2007. 

SARACEVIC, Tefko. Ciência da Informação: origem, evolução e relações. Perspectivas em 
Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 41-62, jan./jun. 1996. 

SCHELLENBERG, T.R. Arquivos Modernos. Príncipios e técnicas. Rio de Janeiro: Editora 
da Fundação Getúlio Vargas, 1974. 

SILVA, Armando Malheiro da. Notas soltas sobre Ciência da Informação. Disponível em 
<http://nortebad.wordpress.com/2009/09/02/notas-soltas-sobre-ciencia-da-informacao-4/> 
Acessado em 9 de maio de 2011. 

SOUSA, Renato Tarciso Barbosa de. A classificação como função matricial do que-fazer 
arquivístico. In: SANTOS, Vanderlei Batista dos. Arquivística: temas contemporâneos. 
Distrito Federal: SENAC,, p. 79-172, 2007. 

TEIXEIRA COELHO. Dicionário Crítico de Política Cultural. São Paulo: Editora 
Iluminuras, 1997. 

__________________. Coleção Primeiros Passos. O que é indústria cultural. Editora 
Brasiliense, 1980.  

UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA – CHAMPAIGN. Archival Basics and 
Glossary. Disponível em <http://www.library.illinois.edu/archives/services/basics.php> 
Acesso em 18 de maio de 2011. 

VENTURA, Zuenir. Minhas histórias dos outros. Planeta, Rio de Janeiro, 2005. 

VIANNA, Aurélio; LISSOVSKY, Maurício; SÁ, Paulo Sérgio Moraes de. A vontade de 
guardar: lógica de acumulação em arquivos privados. Arquivo & Administração, Rio de 
Janeiro, 10-14 (2): 62-76, jul/dez, 1986. 

VIEIRA, João. Arquitetura dos arquivos: reflexões em torno do conceito de ordem original. 
Arquivo e Administração, Rio de Janeiro,  v. 4, n. 2, p.33-45, jul. dez, 2005. 

 

 

 

http://nortebad.wordpress.com/2009/09/02/notas-soltas-sobre-ciencia-da-informacao-4/�
http://www.library.illinois.edu/archives/services/basics.php�

	ELEMENTOS_TEXTUAIS.pdf
	Introdução
	Origem e evolução do conceito de arquivo e seu tratamento: um breve histórico
	Algumas controvérsias em torno do estatuto e tratamento dos documentos pessoais
	Documentos arquivísticos: potencial para usos diversos
	Estudos de usuários: aproximações
	Arquivo Darcy Ribeiro: insumo para difusão da instituição e da memória de seu instituidor
	A pessoa
	A instituição
	Práticas e histórico da gestão do acervo Darcy Ribeiro
	Características do arquivo Darcy Ribeiro
	Usos do arquivo Darcy Ribeiro

	ELEMENTOS_TEXTUAIS.pdf
	Introdução
	Origem e evolução do conceito de arquivo e seu tratamento: um breve histórico
	Algumas controvérsias em torno do estatuto e tratamento dos documentos pessoais
	Documentos arquivísticos: potencial para usos diversos
	Estudos de usuários: aproximações
	Arquivo Darcy Ribeiro: insumo para difusão da instituição e da memória de seu instituidor
	A pessoa
	A instituição
	Práticas e histórico da gestão do acervo Darcy Ribeiro
	Características do arquivo Darcy Ribeiro
	Usos do arquivo Darcy Ribeiro




