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RESUMO 

 

 

Analisa o princípio de respeito aos fundos e a presença da organicidade dos documentos 

produzidos e acumulados no arquivo pessoal de Guilherme Figueiredo, no exercício de sua 

atividade como teatrólogo e dramaturgo, promovendo como recorte a produção de sua peça A 

raposa e as uvas. Discute o conceito dos arquivos e aborda o conceito dos arquivos pessoais 

e por que eles podem ser considerados arquivos sob a luz da teoria arquivística. Apresenta os 

dados biográficos do produtor do arquivo, sua trajetória até chegar na atual instituição de 

custódia. Examina o atual quadro de arranjo estabelecido pela agência contratada para sua 

organização e verifica se a organicidade do acervo foi respeitada. 

 

Palavras-chave: Arquivos pessoais. Guilherme de Oliveira Figueiredo. Princípios teóricos. 

Organicidade. Quadro de arranjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

It analyzes the principle of respect for funds and the presence of the organicity of the 

documents produced and accumulated in the personal archive of Guilherme Figueiredo, in the 

exercise of his activity as a theatologist and playwright, promoting as a cut the production of 

his play A raposa e as uvas. It discusses the concept of archives and addresses the concept of 

personal archives and why archives can be considered files under the light of archival theory. 

It presents the biographical data of the producer of the archive, its trajectory until arriving at 

the current institution of custody. It examines the current framework of arrangement 

established by the agency contracted for its organization and verifies whether the organicity of 

the collection has been respected. 

 

Keywords: Personal files. Guilherme de Oliveira Figueiredo. Theoretical principles. Archival 

bond. Classification scheme 
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1 INTRODUÇÃO 

A preservação da memória tem sido um campo de conhecimento amplamente 

discutido na história e a partir do século XX houve maior preocupação em preservá-la 

através de centros de documentação e memória, que comumente abrigam arquivos, que 

são as principais fontes de informação para entender o passado.  Partindo deste 

pressuposto, o arquivo pessoal configura-se como uma relação clara entre a memória 

individual e coletiva, pois os documentos fazem parte de um ideário pessoal, que 

integrou um grupo político/artístico e produziu documentos (TOGNOLI; BARROS, 

2011). 

Esta pesquisa pretende analisar o princípio de respeito aos fundos e a presença 

da organicidade dos documentos produzidos e acumulados no arquivo pessoal de 

Guilherme Figueiredo, no exercício de sua atividade como teatrólogo e dramaturgo, 

promovendo como recorte a produção de sua peça A raposa e as uvas.  

A motivação pelo tema se deu principalmente após o ingresso do arquivo 

pessoal do Guilherme Figueiredo à Biblioteca Central da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), instituição na qual atuo como bibliotecária no 

quadro efetivo. Além disso, Guilherme Figueiredo foi o primeiro reitor da referida 

universidade. 

O arquivo pessoal de Guilherme Figueiredo contém uma ampla gama de 

documentos produzidos e acumulados durante sua vida, que vão desde a infância até a 

reedição de uma antologia sobre teatro reorganizada um ano antes de seu falecimento, 

em 1997. Este acervo encontra-se desde 2014 sob custódia da UNIRIO, nas instalações 

da Biblioteca Central. 

Ao longo de sua trajetória, percebe-se que Guilherme Figueiredo sempre teve 

uma preocupação em produzir uma memória de si através da acumulação de seu 

arquivo. Dentre a diversidade de documentos, encontram-se recortes de jornais e 

revistas, bilhetes, cartas e fotografias. 

Antes do arquivo chegar até à UNIRIO, o mesmo passou por um trabalho de 

organização, que consistiu em realizar em identificar e classificar os documentos através 

de um quadro de arranjo. Dentro do trabalho de organização do acervo, os documentos 

higienizados e alocados em novas caixas devidamente identificadas. Após este processo, 

o arquivo do Guilherme Figueiredo encontra-se desde 2014 nas dependências da 

Biblioteca Central da UNIRIO. 
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Diante do exposto, percebe-se que o acervo pode ser fonte de diversas pesquisas 

relacionadas ao seu percurso intelectual como escritor, crítico e dramaturgo, político, 

diplomata e, também, na origem da UNIRIO como universidade pioneira voltada para o 

ensino das artes. A contribuição para a história materializada em seus documentos 

torna-se um caminho para entender os acontecimentos que marcaram sua época. 

Neste sentido, persegue-se o objetivo de analisar o princípio de respeito aos 

fundos e a presença da organicidade dos documentos produzidos e acumulados no 

arquivo pessoal de Guilherme Figueiredo, no exercício de sua atividade como 

dramaturgo, promovendo como recorte a produção de sua peça A raposa e as uvas. 

Alguns objetivos de caráter específico também foram perseguidos ao longo da 

pesquisa, tais como: a) identificar os tipos de documentos existentes relativos à peça A 

raposa e as uvas; b) analisar o contexto de produção e; c) verificar se os princípios de 

respeito aos fundos e organicidade estão presentes no quadro de arranjo. 

Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma reflexão sobre os princípios 

arquivísticos e sua aplicabilidade em arquivos pessoais. Nesta perspectiva, foi 

selecionado o conjunto documental - tratado atualmente como subconjunto documental- 

relacionados a peça teatral escrita por Guilherme Figueiredo A raposa e as uvas. A 

escolha foi motivada principalmente pelo fato de que este segmento possui uma maior 

quantidade de documentos em vários tipos de suporte. Além disto, a peça teatral foi 

uma das que obteve maior destaque dentre tantas outras escritas por Guilherme 

Figueiredo, traduzida e reproduzida em diversos países. 

Estruturalmente, este trabalho está organizado por esta introdução, pelo segundo 

capítulo que discute o conceito dos arquivos e aborda o conceito dos arquivos pessoais e 

por que eles podem ser considerados arquivos sob a luz da teoria arquivística; pelo 

terceiro capítulo que apresenta os dados biográficos do produtor do arquivo, sua 

trajetória até chegar na atual instituição de custódia e; pelo quarto capítulo que analisa o 

atual quadro de arranjo estabelecido pela agência contratada para sua organização e 

verificará se a organicidade do acervo foi respeitada. Por fim, seguem-se as 

considerações finais e as referências que embasaram o presente trabalho. 
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2 A ARQUIVOLOGIA E OS ARQUIVOS PESSOAIS 

 

Desde a Antiguidade a humanidade registra suas ações por meio dos 

documentos. Ao longo da história, o arquivo acompanhou todas as mudanças políticas, 

econômicas da sociedade. Deste modo, é necessário verificar os principais fatores e 

causas que permeiam estas transformações. 

 

2.1 CONCEITO DE ARQUIVOS: TRANSFORMAÇÕES HISTÓRICAS, 

PRINCÍPIOS E CARACTERÍSTICAS 

 

Desde os primórdios, a arquivologia vem construindo uma trajetória de práticas, 

que consolidam seu espaço no universo do saber e do fazer na coletividade. Os arquivos 

refletem a memória de uma instituição ou pessoa, surgindo com a escrita e quando o 

indivíduo se estabelece como ser social. Neste sentido, a evolução dos arquivos 

perpassa pela história, no qual explica sua organização e desenvolvimento das 

sociedades humanas nas antigas civilizações (REIS, 2006). 

De acordo com Paes (2004), não existe um consenso quanto à origem do termo 

arquivo. Alguns estudos afirmam que tenha surgido na Grécia, com a denominação 

arché, atribuída ao palácio dos magistrados. Ao longo do tempo modificou-se para 

archeion, que significa local de guarda e depósito dos documentos. 

Os arquivos mais antigos que são conhecidos são os das civilizações pré-

clássicas, que agrupavam diversas placas de argila em estantes de madeira com 

informações governamentais, sentenças judiciais, etc. Eram situados em templos a 

palácios, pelo fato de estarem mais próximos das autoridades. Na Idade Média, os 

arquivos eram reconhecidos como um espaço de preservação de documentos, como 

prova ou memória de atos ocorridos no passado. Em decorrência da queda do Império 

Romano, sua gestão está fundamentalmente centralizada nas mãos da igreja católica, 

que detinha o saber e a cultura da sociedade (REIS, 2006).  

A partir do século XIII, a prática dos registros começa a ser difundida, e os 

documentos transcritos eram outorgados por uma autoridade ou entidade, nomeada de 

chancelaria. Nesta fase, as unidades administrativas eram divididas em seções e 

contavam com funcionários especializados para cuidar da documentação. Na Idade 

Moderna, no contexto de governos absolutistas e centralizadores, surgem os primeiros 
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arquivos de Estado, elementos fundamentais da administração (REIS, 2006). “O 

desenvolvimento dos arquivos das civilizações antigas e na Idade Média, exercem 

alguma influência no caráter dos arquivos que apareceram no início da Idade Moderna” 

(SCHELLENBERG, 2006. p. 25). 

Na época contemporânea está um dos grandes marcos para a história dos 

arquivos, quando em 1789 com a Revolução Francesa foi instituído os Arquivos 

Nacionais da França, o primeiro arquivo nacional criado no mundo (REIS, 2006; 

SCHELLENBERG, 2006). Segundo Schellenberg: 

Durante toda a Revolução Francesa, os documentos foram considerados 

básicos para a manutenção de uma antiga sociedade e para o estabelecimento 

de uma nova. Os documentos da sociedade antiga foram preservados 

principalmente e, talvez, sem essa intenção, para usos culturais. Os da nova 

sociedade o foram para a proteção de direitos públicos. O reconhecimento da 

importância dos documentos para a sociedade foi uma das grandes conquistas 

da Revolução Francesa. Este reconhecimento resultou em três importantes 

realizações no campo arquivístico: 

1. Criação de uma administração nacional e independente dos arquivos. 

2. Proclamação do princípio de acesso público aos arquivos. 

3. Reconhecimento da responsabilidade do Estado pela conservação dos 

documentos de valor, do passado (SCHELLENBERG, 2006, p. 27) 

 

Tal concepção de instituição arquivística acompanhou historicamente a 

formação dos estados nacionais, sendo reproduzido na Europa e nas Américas. Este 

modelo permaneceu até meados do século XX, no qual a instituição arquivística é 

responsável pelo recolhimento, preservação e acesso dos documentos gerados pela 

administração pública, em seus diferentes níveis de organização (FONSECA, 1998). 

Com o aumento exponencial de produção dos documentos no contexto da 

Segunda Guerra Mundial, se modifica a concepção de instituição arquivística. O 

conceito de gestão de documentos surge no âmago deste cenário, em que as 

administrações públicas tinham a necessidade de racionalizar a massa documental 

acumulada nos depósitos de arquivo, surgindo então uma nova função para as 

instituições arquivísticas: ser um órgão de apoio à administração pública 

(RODRIGUES, 2008). 

À medida que os documentos administrativos são produzidos no exercício de 

suas funções, vão sendo guardados orgânica e cumulativamente quando cumpre as 

finalidades pelo qual foram criados. Tais documentos serão fontes históricas ou de 

cultura para a sociedade.  

A partir da relação estabelecida entre a administração pública ou privada pode-se 

estabelecer os mesmos princípios, pois os documentos refletem os registros das 
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atividades exercidas pelos órgãos públicos ou de uma organização privada. Deste modo, 

os documentos de arquivo são testemunhos inequívocos da vida de uma instituição 

(BELLOTTO, 2002). 

Partindo deste pressuposto, arquivo pode ser definido como:  

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. (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p.27) 

 

No Brasil, a definição de arquivo pode ser encontrada no texto da Lei 8.159 de 

1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos ou privados: 

 
Art. 2º - Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os 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 (BRASIL. Lei n. 

8159/91, art. 2). 

 

De acordo com Bellotto (2002), os arquivos podem ser conceituados como: 

Conjuntos orgânicos de documentos produzidos/recebidos/acumulados por 

um órgão público, uma organização privada ou uma pessoa, no curso de suas 

atividades, independentemente do seu suporte, e que, passada sua utilização 

ligada às razões pelas quais foram criados, podem ser preservados, pelo seu 

valor informativo, para fins de pesquisa ou de testemunho sócio cultural 

(BELLOTTO, 2002, p. 18). 

 

Verifica-se que apesar do surgimento dos arquivos no contexto da administração 

pública, estão incluídos em todas as definições àqueles documentos produzidos e 

recebidos por pessoa física. Segundo Bellotto (2004, p. 20) a função básica do arquivo é 

“tornar disponível as informações contidas no acervo documental sob sua guarda”. 

A teoria arquivística apresenta princípios e características que estabelecem 

critérios para que os documentos sejam considerados documentos de arquivo. Eles 

constituem-se como marco principal da diferença entre a arquivística para outras 

ciências que tem como seu campo de conhecimento principal o documento. Os 

princípios arquivísticos são: princípio da proveniência, princípio da organicidade, 

princípio da unicidade, princípio da indivisibilidade e princípio da cumulatividade 

(BELLOTTO, 2002).  

Bellotto (2002) explica detalhadamente cada um dos princípios supra 

mencionados: 

1 – Princípio da proveniência: fixa a identidade do documento, relativamente 

a seu produtor. Por este princípio, os arquivos devem ser organizados em 

obediência à competência e às atividades da instituição ou pessoa 
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legitimamente responsável pela produção, acumulação ou guarda dos 

documentos. Arquivos originários de uma instituição ou de uma pessoa 

devem manter a respectiva individualidade, dentro de seu contexto orgânico 

de produção, não devendo ser mesclados a outros de origem distinta. 

2– Princípio da organicidade: as relações orgânicas e administrativas se 

refletem nos conjuntos documentais. A organicidade é qualidade segundo a 

qual os arquivos espelham a estrutura, funções e atividades da entidade 

produtora/acumuladora em suas relações internas e externas. 

3– Princípio da unicidade: não obstante forma, gênero, tipo ou suporte, os 

documentos de arquivo conservam seu caráter único, em função do contexto 

em que foram produzidos. 

4–  Princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística: os fundos de 

arquivo devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, 

destruição não autorizada ou adição indevida. Este princípio é derivado do 

princípio da proveniência. 

5– Princípio da cumulatividade: o arquivo é uma formação progressiva, 

natural e orgânica (BELLOTTO, 2002, p. 20-21). 

 

Além dos princípios arquivísticos, Fonseca (1998) demonstra que também 

existem algumas características que atesta ao documento de arquivo seu valor de prova, 

qualidades que são inerentes ao documento de arquivo: autenticidade, naturalidade, 

inter-relacionamento e unicidade. 

A autenticidade está diretamente ligada ao seu processo de criação, manutenção 

e custódia, sendo considerado um documento autêntico aquele que são criados e 

conservados em procedimentos regulares que podem ser comprovados, ou seja, 

documentos íntegros que estão livres de qualquer suspeita de alteração ou falsificação. 

Para serem autênticos, os documentos de arquivo necessitam ser elaborados com 

credibilidade e confiabilidade (FONSECA, 1998).  

A segunda característica é a naturalidade, no qual os documentos: 

Não são coletados artificialmente, mas acumulados de modo natural nas 

administrações, em função dos seus objetivos práticos [...] se acumulam 

como sedimentos de estratificações geológicas, e isso os dota de um elemento 

de coesão espontânea, embora estruturada (orgânica). (FONSECA, 1998, p. 

35-36) 

 

Compreende-se desta forma que a naturalidade, é o reflexo das funções 

realizadas por uma instituição ou pessoa física. 

A terceira característica apresentada por Fonseca (1998) é o inter-

relacionamento. O inter-relacionamento é a qualidade no qual o documento estabelece 

relações no decorrer da sua criação e produção, e que determina sua razão de existência 

e sua capacidade de cumprir seu objetivo, sendo o documento de arquivo um conjunto 

indivisível de relações. 
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A quarta e última característica do documento de arquivo é a unicidade. De 

acordo com Fonseca (1998) a unicidade provém do fato que cada registro documental 

possui lugar na estrutura documental na qual pertence. Por mais que existam cópias em 

outros conjuntos documentais, cada cópia é única em seu lugar, pois as relações de cada 

conjunto é sempre único. 

O ciclo de vida dos documentos ou teoria das três idades compõe as bases 

fundamentais da teoria arquivística. Segundo Rosseau e Couture (1998, p.111) é 

“composto por três períodos, o ciclo de vida transcende o trabalho de qualquer 

arquivista, bem como os suportes de informação e de trabalho, e forma o pano de fundo 

no qual se apoiam intervenções arquivísticas”. 

A teoria das três idades foi sistematizada pelos norte-americanos na década de 

1970, como uma ponte entre a documentação e a gestão do documento a ser preservada 

para fins de pesquisa. O ciclo compreende três idades: corrente, intermediária e 

permanente. A primeira idade corresponde à produção do documento, tramitação e 

finalização de seu objetivo. Nesta fase, o conteúdo do documento está ligado 

diretamente à razão pelo qual foi criado, para fins administrativos; esta qualidade 

denomina-se valor primário. A fase intermediária indica o fim da vigência do seu valor 

primário, sendo guardados por razões jurídicas para cumprir o prazo de precaução. Os 

documentos selecionados e recolhidos na fase intermediária aguardam o destino final, 

que pode ser a guarda definitiva ou eliminação. Na fase permanente são guardados 

documentos de valor secundário, ou seja, com potencial informativo para a pesquisa, 

com fins culturais ou científicos (BELLOTTO, 2002). 

Na próxima seção será discutido o conceito dos arquivos pessoais e, a partir do 

que já foi exposto, porque eles podem ser considerados documentos de arquivo, 

segundo os princípios e características que norteiam a teoria arquivística. Partindo deste 

pressuposto, será relatada a importância dos arquivos pessoais como fonte de pesquisa 

para a história e como registro de memória. 

 

2.2 OS ARQUIVOS PESSOAIS E A TEORIA ARQUIVÍSTICA 

 

A arquivística é uma disciplina que vem consolidando ao longo dos anos 

metodologias, conceitos e práticas em torno do universo científico. Segundo Oliveira 

(2012), os arquivos pessoais no campo da arquivologia têm ocupado um espaço de 
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discussão pouco privilegiado. Neste sentido, o tratamento arquivístico dado a este 

segmento não tem sido adequado e, em muitas vezes, o fato deste tipo de arquivo estar 

situado em bibliotecas e museus contribui para tal situação. 

A dificuldade em considerar arquivos pessoais como arquivos segundo a teoria 

arquivística refere-se ao fato de que por muito tempo os próprios arquivistas 

considerarem como arquivo, aqueles documentos produzidos no âmbito institucional. 

Isso se justifica pelo processo de conceituação do arquivo, que em sua construção utiliza 

termos mais próximos à Administração e, além disso, os documentos oriundos da 

administração (pública ou privada) são normalmente normalizados e bem definidos, 

facilitando assim sua organização e tratamento (OLIVEIRA, 2012; TOGNOLI, 

BARROS, 2011).  

Essa dualidade entre os dois tipos de arquivo, o pessoal e o institucional 

perdurou em muitos países uma divisão, ou mesmo uma referência a duas partes da 

profissão: a tradição dos manuscritos históricos versus a tradição dos arquivos públicos. 

A ideia de distanciar o arquivo público do pessoal “é muito difundida no pensamento 

arquivístico tradicional e na maior literatura sobre o assunto” (COOK, 1998, p. 131). 

Neste contexto, o arquivo pessoal é apresentado como materiais mais artificiais e 

arbitrários, com uma proximidade com um material de biblioteca, como as 

autobiografias (COOK, 1998). 

Com o desenvolvimento da abordagem canadense de arquivos totais, os arquivos 

públicos em vários em níveis institucionais trabalhavam com conjuntos documentais 

governamentais, incluindo também os privados. De acordo com Cook (1998), esta 

abordagem mostra que a instabilidade das instituições em nossos dias, faz com que os 

arquivos sejam cuidadosamente analisados no que diz respeito à sua funcionalidade, de 

modo a assegurar uma minuciosa pesquisa sobre os processos de criação de documentos 

do que no arranjo e descrição de produtos documentados em arquivos (COOK, 1998; 

HOBBS, 2016). 

Tais modificações e discussões que estão ocorrendo nos conceitos e 

metodologias arquivísticas tradicionais indicam uma mudança significativa em inserir 

os arquivos pessoais no âmbito da arquivologia, tornando-se um complemento e 

suplemento dos arquivos oficiais (COOK, 1998). Para Cook (1998) os arquivos são 

templos da memória, refletindo as lutas de poder do passado e do presente e, esta 

característica, encontra-se tanto nos arquivos pessoais quanto nos institucionais. 
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Nesse sentido, o processo de reconhecimento do lugar dos arquivos pessoais na 

arquivologia, também se constitui pelas características que documentos de arquivo 

apresenta: autenticidade, imparcialidade, organicidade, naturalidade e unicidade. O 

arquivo pessoal é munido de todas as características fundamentais atribuídas aos 

documentos de arquivo. Esta conclusão também pode ser estabelecida na aplicação do 

princípio básico da arquivologia: o princípio da proveniência. O que diferencia o 

arquivo pessoal de uma coleção, por exemplo, é a identificação do produtor responsável 

pela sua criação e acumulação, bem como a existência da relação orgânica. No caso de 

uma coleção, o conjunto de documentos foi reunido em decorrência de um processo 

artificial sobre determinado tema, de interesse pessoal, ou sobre uma família por um 

colecionador. (OLIVEIRA, 2012) 

No contexto do ciclo de vida dos documentos ou teoria das três idades, o arquivo 

pessoal encontra-se na última fase, a permanente. Os documentos da fase permanente 

são dotados de valor secundário, ou seja, possui potencial informativo para a história. 

Por isso, é necessário preservar este tipo de documento como patrimônio, conjuntos 

orgânicos de informações e seus suportes visando à transmissão cultural e assegurando 

assim, seu valor testemunhal e patrimonial aos historiadores e à pesquisa social 

(BELOTTO, 2006). 

Vale ressaltar que a compreensão dos arquivos pessoais não se limita às 

características intrínsecas de um documento de arquivo. O documento de arquivo no 

contexto dos arquivos pessoais emana sua condição probatória e seu valor primário, mas 

possui peculiaridades muito particulares para seu tratamento e pela pluralidade de 

documentos em suportes diversificados (CAMARGO, 2009; TOGNOLI, BARROS, 

2011).  Para Gomes (2009, p. 22), “merecem e exigem reflexões teóricas que se 

beneficiem de um diálogo interdisciplinar crescente na área das ciências humanas e 

sociais, em particular”. 

Segundo Heymann (2012), o processo de acumulação dos arquivos pessoais 

distingue-se dos demais arquivos, pois existe uma intencionalidade que define o que 

deve ou não ser guardado. Entretanto, não significa que os documentos que integram 

todos os arquivos foram escolhidos caso a caso. O arquivo pessoal é resultado da 

interferência do próprio titular e da ação de terceiros, no caso de haver familiares 

engajados na gestão do acervo. 
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O arquivo pessoal diferencia-se sim, em alguns aspectos em relação aos demais 

arquivos. Ele se constitui uma fonte de registro das relações pessoais, incluindo 

elementos dos segmentos de atividades oficiais, pessoais e formais, e representa uma 

ruptura com a formalidade e a organização sistemática que caracteriza outras 

modalidades de documentos (HOBBS, 2016). 

Desse modo, os arquivos pessoais para serem tratados como arquivos devem ser 

vistos como “conjuntos solidários e orgânicos”: 

Não dispõem de autonomia, como os de biblioteca, nem prescindem da 

relação que mantêm com os documentos que os precedem ou sucedem no 

âmbito da atividade para qual servem de instrumento. Nesse sentido, apontam 

para uma abordagem que, necessariamente, buscar recuperar a “conexão 

lógica e formal que liga um documento a outro mediante vínculo da 

necessidade” ou seja, a teia de relações (originária, necessária e determinada) 

que dos documentos de um mesmo grupo mantêm entre si. (CAMARGO e 

GOULART, 2007, p. 43) 

 

Para Bellotto (2006), o conceito de arquivos pessoais está inserido na definição 

geral de arquivos privados, pois trata de documentos produzidos ou recebidos por 

entidades ou pessoas físicas de direito privado. Segundo a autora, os arquivos pessoais 

podem ser definidos como: 

Conjunto de papéis e material audiovisual ou iconográfico resultante da vida 

e 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, 2006, p.266) 

 

Segundo Hobbs (2016), os arquivos pessoais dão a impressão de ainda serem um 

terreno novo em relação aos debates a respeito das teorias arquivísticas. Apesar do 

consenso, existem duas abordagens: a primeira, de que as práticas de procedimento 

técnico aplicadas a arquivos de instituições podem ser integralmente aplicadas a 

arquivos pessoais; a segunda vislumbra espaço para novas explorações e 

consequentemente afastamento de tais métodos. Nesta direção, a autora descreve quatro 

conceitos específicos voltados para os arquivos pessoais, baseados em suas pesquisas e 

investigações. 

O primeiro conceito menciona a existência da interação entre os documentos de 

esfera pessoal e da esfera pública da vida do titular. A formação do arquivo está 

intimamente ligada ao posicionamento por suas visões, consciência social e o 

desempenho profissional daquele indivíduo, explicando assim as inter-relações dentro 
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do arquivo. O segundo conceito, pontuado pela autora como a “documentação a partir 

da experiência” traz a percepção pelo qual o documento foi produzido e acumulado pelo 

titular do arquivo. Ou seja, é necessário que o arquivista se atente ao sentido pessoal e 

subjetivo do documento muito mais do que pelo viés convencional, que é o de prova; a 

demonstração de experiências pelo produtor do arquivo é refletida através dos 

documentos. O terceiro conceito refere-se à relação da documentação com o produtor 

(HOBBS, 2016). De acordo com a autora: 

Os arquivistas devem levar em conta todos os fatores psicológicos que estão 

envolvidos quando as pessoas criam/preservam/destroem documentos. A 

relação delas com a documentação pode incluir muitos aspectos emocionais e 

práticos, entre os quais se encontram o bom sentimento em relação a fases 

anteriores da personalidade, a utilidade da documentação depois de passado o 

propósito original, o sentimentalismo e o temor de expor atividades ou ideias 

anteriores, sentimentos pessoais sobre a tecnologia, o trabalho de documentar 

e escrever e até mesmo as atitudes acerca de documentos não ativos 

(HOBBS, 2016, p. 324) 

 

O quarto e último conceito diz respeito à organização documental, que neste contexto 

pessoal é “cheia de significados porque se trata de um componente físico e intelectual 

capaz de demonstrar pensamentos e ações.” (HOBBS, 2016, p. 325) 

Nesse sentido, o valor científico, histórico e social presentes nos arquivos 

pessoais são construídos, “e sua construção perpassa a memória e o legado por estas 

pessoas” e está ligado à dimensão social do titular do arquivo (TOGNOLI; BARROS, 

2011, p. 68). A construção do legado implica a leitura sobre a experiência do indivíduo 

e o discurso produzido para que esta experiência se torne excepcional (HEYMANN, 

2005a). Para Heymann (2005a) o legado pode ser entendido como um  

Investimento social por meio do qual uma determinada memória individual é 

tornada exemplar ou fundadora de um projeto político, social, ideológico, 

etc., sendo, a partir de então, abstraída de sua conjuntura e assimilada à 

história nacional. Nesse movimento, configura-se um outro tipo de legado, 

de natureza memorial, materializado em arquivos, peças e toda sorte de 

registros que remetam à figura e atuação do personagem, que passa a ser 

objeto de ações de preservação e divulgação, por meio das quais, por sua vez, 

o legado substantivo atribuído ao personagem é constantemente atualizado e 

ressignificado (HEYMANN, 2005a, p.2, grifo do autor). 

 

O arquivo pessoal configura-se como uma relação explícita entre a memória 

individual e coletiva, pelo fato dos documentos fazerem parte de um ideário pessoal, 

que integrou um grupo político/artístico e, por consequência, produziu documentos 

(TOGNOLI; BARROS, 2011). 
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A constituição da memória nos arquivos pessoais é uma construção da narrativa 

como uma forma de expressão da “escrita de si” (HEYMANN, 2012). Neste contexto, o 

interesse dos historiadores em torno dos arquivos pessoais como fonte histórica surge 

com uma “significativa transformação do campo historiográfico, onde emergem novos 

objetos e fontes para a pesquisa, a qual, por sua vez, tem que renovar sua prática 

incorporando novas metodologias [...]” (GOMES, 1998, p. 122). Considerar a 

experiência, visão de mundo dos indivíduos em seu tempo como instrumento para o 

entendimento dos processos sociais advém de uma metodologia da história cultural, que 

encontra-se associada à micro-história. Esta abordagem compreende uma revalorização 

do indivíduo na história, e atribui aos arquivos pessoais dar vida à história (GOMES, 

1998). 

Dessa forma, verifica-se que os arquivos pessoais devem ser tratados sob a luz 

da metodologia arquivística. Apesar disso, o tratamento deste tipo de acervo é 

complexo, em relação à diversidade dos documentos acumulados, pois não só 

compreendem documentos que refletem as funções e atividades desenvolvidas pelo 

produtor, mas também documentos que traduzem sua vida pessoal e íntima. 

Partindo de tal pressuposto, é necessário analisar a trajetória pessoal e 

profissional do titular do acervo, conhecer o seu arquivo, bem como sua importância 

para a instituição de custódia. O próximo capítulo apresentará a vida e obra de 

Guilherme Figueiredo e seu fundo até chegar definitivamente à UNIRIO, ao ponto onde 

sua trajetória se confunde com a UNIRIO e, também, sua importância tanto para 

instituição como para o teatro. 
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3 O ARQUIVO PESSOAL DE GUILHERME FIGUEIREDO 

 

O objeto de estudo desta pesquisa, o arquivo pessoal de Guilherme Figueiredo, 

pode ser considerado um patrimônio documental devido ao seu potencial informativo 

para fins culturais e científicos. Deste modo, para entender o percurso do acervo foi 

essencial obter informações por meio do processo administrativo que foi produzido no 

decurso da aquisição do acervo pela UNIRIO e, bem como através da entrevista 

concedida pela diretora da Biblioteca Central, Márcia Valéria Brito, que acompanhou 

todo o processo de doação até a formalização e chegada do acervo na Universidade. O 

relato da história no arquivo pessoal até chegar a instituição de custódia (ver 3.2) está 

baseada nestas duas fontes de pesquisa. 

Assim, este capítulo pretende refletir acerca da importância do acervo, seu 

titular, e o seu percurso até chegar à UNIRIO e, apresentar o objeto da pesquisa, que é o 

grupo de documentos referentes à peça A raposa e as uvas.  

 

3.1 SOBRE GUILHERME FIGUEIREDO 

 

Guilherme de Oliveira Figueiredo nasceu em Campinas, no dia 13 de fevereiro 

de 1915. Era filho de Euclides de Oliveira Figueiredo (1883-1963) e Valentina Silva de 

Oliveira Figueiredo. Guilherme Figueiredo teve três irmãos: Diogo, Euclides e João 

Batista, nascido em 1918. João Batista foi presidente do Brasil entre 1979 e 1985, tendo 

sido o último presidente do período de ditadura militar.  

No ano de 1932, Guilherme Figueiredo ingressou na faculdade de Direito pela 

Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ), e se formou em 1936. Percebe-se ao longo da 

narrativa de sua história, escrita pelo próprio, que Guilherme Figueiredo era muito 

ligado ao pai, que atuou diretamente do movimento constitucionalista de 1932, ocorrido 

em São Paulo. Sua produção documental através das correspondências demonstra 

também que sua mãe Valentina foi uma pessoa muito presente em sua vida. 

Guilherme Figueiredo casou-se em 1941 com Alba Lobo de Figueiredo, com 

quem teve dois filhos: Luiz Carlos e Marcelo. Guilherme Figureido e Alba Lobo foram 

casados por 56 anos. 

Apesar da sua formação na área jurídica, suas atividades profissionais estavam 

envolvidas em diversos segmentos, principalmente o artístico e cultural. Guilherme 
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Figueiredo foi escritor, autor de diversas peças de teatro, tradutor, adido cultural, 

diplomata, jornalista e reitor da UNIRIO, instituição a qual ele mesmo idealizou.  

Sua estreia no segmento literário ocorreu no ano de 1936, com o lançamento de 

um livro de poesias intitulado Um violino na sombra, publicado pelas Edições 

Pongetti, editora dos irmãos Rodolfo e Ruggero Pongetti, responsável pela publicação 

de jovens poetas e ficcionistas. Já o seu primeiro romance publicado foi Trinta anos 

sem paisagem, em 1939 pela Editora José Olímpio. Como dramaturgo, Guilherme 

Figueiredo estreou em 1948 com a comédia Lady godiva e o drama A greve geral, 

ambas montadas na companhia de Procópio Ferreira. Guilherme Figureiredo tinha suas 

peças voltadas para temas mitológicos e, em sua maioria, com uma abordagem cômica1. 

Dentre suas atividades profissionais, pode-se destacar a sua carreira no 

magistério como professor contratado de história do teatro do Conservatório Nacional 

de Teatro do Serviço Nacional de Teatro do Ministério da Educação e, sua atuação 

como adido cultural junto à embaixada do Brasil em Paris, no período de 1964 a 1968. 

A formação jurídica de Guilherme Figueiredo também contribuiu para sua 

participação nas causas relativas a questão de direitos autorais, motivada por uma 

batalha judicial travada por ele quando acusou o italiano Franco Zeffireli de roubar sua 

ideia na realização de um filme. 

Guilherme Figueiredo faleceu no ano de 1997, aos 82 anos, em decorrência de 

um derrame. 

Figura 1 – Guilherme Figueiredo 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Guilherme Figueiredo 

                                                           
1 GUILHERME Figueiredo. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: 

Itaú Cultural, 2017. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa212882/guilherme-

figueiredo>. Acesso em: 03 de Set. 2017.  
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Ao longo de sua trajetória, Guilherme Figueiredo produziu e acumulou inúmeros 

documentos que refletem sua obra e sua vida pessoal. Neste sentido, é importante 

destacar que Guilherme Figureido se preocupava muito com seus registros documentais 

e tinha a intencionalidade de produzir um legado. Além do seu acervo arquivístico, 

antes de falecer, Guilherme Figueiredo deixou escrito um livro de memórias, intitulado 

A bala perdida, sendo lançado em 1998 pela Editora Topbooks. A construção de seu 

arquivo pessoal pode ser considerada como um exemplo de indivíduo que atua como 

um “ideólogo de sua própria história”, selecionando acontecimentos de modo a dar-lhe 

sentido a seu próprio modo (BORDIEU, 1996). 

Nesse contexto, segundo Heymann (2005b)  

A documentação reflete, assim, múltiplas interferências, confirmando a tese 

de que o arquivo pessoal é, muitas vezes, um projeto coletivo, no qual se 

sobrepõem várias subjetividades, afastando-se da sedutora imagem de 

expressão fiel e autêntica da subjetividade de seu titular. (HEYMANN, 

2005b, p. 48) 

 

Sendo assim, é importante salientar que nem sempre o arquivo pessoal 

corresponde à trajetória do seu titular e sua história, do qual poderia se buscar 

reconstituir todas as atividades desenvolvidas por ele (HEYMANN, 1997). Contudo, o 

arquivo pessoal pode ser considerado uma fonte de pesquisa através de seus 

documentos. 

 

3.2 HISTÓRICO DO ARQUIVO PESSOAL DE GUILHERME FIGUEIREDO EM 

SUA INSTITUIÇÃO DE CUSTÓDIA  

 

Os documentos que compõem o acervo de Guilherme Figueiredo refletem suas 

realizações como escritor, advogado, docente, reitor, sua atuação na época da ditadura 

militar, além de sua trajetória como teatrólogo e dramaturgo. 

O acervo é formado por recortes de jornais, revistas, cartões de felicitações, 

recibos, contratos, bilhetes, notas fiscais, diversos conjuntos de correspondências 

trocadas com os tradutores de suas peças e com sua futura esposa Alba, quando ainda 

eram noivos durante a década de 30. Também compõe o acervo os textos originais de 

suas peças, programas, cartazes, traduções, fotografias, croquis de figurinos, etc. Em 

outras palavras, trata-se de diversos gêneros e tipos documentais que representam e 

configuram um acervo que poderá contribuir para a realização de muitas pesquisas.  
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O arquivo pessoal de Guilherme Figueiredo se sobressai pelos documentos 

manuscritos, tais como as fotografias com dedicatória e pelos conjuntos de 

correspondências. Através de seus registros documentais, é possível perceber que a sua 

rede de relacionamentos pessoais, sociais e institucionais era diversificada e que ele 

sempre estava engajado em atividades ligadas ao âmbito artístico, cultural, acadêmico e 

político. Sendo assim, é importante o empenho para o tratamento e manutenção deste 

acervo. 

Após a morte de Guilherme Figueiredo em 1997, a família optou por guardar os 

documentos em um de seus imóveis da família durante alguns anos. No entanto, é 

importante salientar que parte do seu acervo bibliográfico e museológico já estava sendo 

custodiado pela Biblioteca Central da UNIRIO, setor da Universidade que o Guilherme 

Figueiredo mantinha o hábito de frequentar mesmo após o encerramento de seu vínculo 

como reitor. Guilherme Figueiredo tinha muito apreço pela Biblioteca, que foi 

idealizada para ser um espaço cultural que abrigasse não só acervo bibliográfico, mas 

também arquivístico e museológico voltado para as artes. Desta forma, parte do material 

bibliográfico e museológico foi doado pelo próprio em vida. 

No ano de 2001 houve a primeira tentativa de doação do arquivo pessoal de 

Guilherme Figueiredo por parte de um dos herdeiros diretos. O convite para o 

recebimento do acervo foi realizado à diretora da Biblioteca Central na época, mas por 

questões institucionais não foi aceito. 

Em 2006, sob a iniciativa de Luiz Carlos Figueiredo, filho mais velho de 

Guilherme Figueiredo, foi consultada a UNIRIO a possibilidade de recebimento do 

arquivo, por meio de contato realizado com a reitora, que na época era a professora 

Malvina Tania Tuttman. Neste contexto, iniciou-se um processo de avaliação do acervo 

por amostragem coordenado pela diretora do Arquivo Central na época, Sônia Kaminitz 

juntamente com dois especialistas, professores das Escolas de música e teatro da 

UNIRIO). Dentre os requisitos solicitados por Sônia Kaminitz, estavam incluídas a 

limpeza e a organização do acervo para a análise e o aceite. 

A análise empreendida pelos professores considerou que o acervo possui 

relevância para a Universidade e também para o teatro brasileiro e, foi dado o 

prosseguimento para a etapa de elaboração do termo de doação com a participação da 

Procuradoria, Pró-reitoria de administração e Pró-reitoria de extensão. Diversos 

encaminhamentos no que diz respeito à elaboração da minuta do termo de contrato de 
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doação foram realizados e este procedimento durou cerca de três anos. Em 2011, Luiz 

Carlos Figueiredo, filho mais velho de Guilherme Figueiredo veio a falecer.  

A princípio, o arquivo pessoal do Guilherme Figueiredo tinha por destinação o 

Arquivo Central da Universidade. No entanto, em 2014, quando o processo de doação 

ainda estava em andamento sob a iniciativa de Marcelo Figueiredo, filho mais novo de 

Guilherme Figueiredo, a direção do Arquivo determinou que o acervo arquivístico de 

Guilherme Figueiredo iria ser alocado nas dependências da Biblioteca Central, tendo em 

vista a falta de espaço para armazenamento. Neste documento, é manifestado o interesse 

do recebimento do acervo por parte do Arquivo Central assim que houvesse espaço 

físico adequado. Além desta situação, o fato da biblioteca abrigar o acervo 

bibliográfico, museológico e ter uma sala que leva o nome do Guilherme Figureido 

influenciou na decisão final. De acordo com a direção da Biblioteca Central, a proposta 

de reunir o acervo arquivístico, bibliográfico e museológico em um só lugar propiciaria 

a integração entre as coleções. 

Com o parecer favorável da Procuradoria da Universidade, em 19 de dezembro 

de 2014, o arquivo pessoal de Guilherme Figueiredo foi transferido de forma definitiva 

por meio de termo de doação assinado por Marcelo Figueiredo e Luiz Pedro San Jutuca, 

atual reitor da UNIRIO. A doação firmou a cessão universal dos direitos patrimoniais a 

UNIRIO, no qual dispensa consulta prévia dos familiares no que diz respeito a 

quaisquer tipos de atividade com fins culturais e de pesquisa a ser realizada sobre o 

acervo arquivístico. Esta reivindicação foi também uma exigência da diretora Márcia 

Valéria para o recebimento do acervo na biblioteca, para que possa ser garantido o 

desenvolvimento do trabalho no acervo sem que haja riscos futuros de devolução ou 

ações judiciais. 

Conforme exigência para o recebimento do acervo, a empresa contratada pela 

família entregou relatório sobre o tratamento físico e intelectual dos documentos. Este 

relatório apresenta um diagnóstico do acervo e uma breve descrição a respeito do 

conteúdo, denominado quadro de arranjo, acompanhado de uma lista numérica. Para 

manipulação do material que estava guardado há muitos anos, foram realizados 

procedimentos de conservação como a limpeza dos documentos, retirada e grampos e 

clipes enferrujados e acondicionamento do acervo em novas caixas devidamente 

identificadas de acordo com o quadro de arranjo estabelecido pela empresa contratada. 
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Ainda de acordo com o relatório, o trabalho de organização do arquivo durou 

cerca de três meses. Num primeiro momento, a equipe da empresa identificou a 

existência de quadro grupos de documentos, que são: documentos textuais (cartas, 

bilhetes, manuscritos), documentos iconográficos (fotos avulsas e álbuns), periódicos 

(jornais e revistas) e documentos administrativos (relativos à UNIRIO). Dos quatro 

grupos de documentos citados, foram identificados no grupo dos documentos textuais 

os seguintes conjuntos: cartas recebidas em português, cartas recebidas em língua 

estrangeira, escritos Guilherme Figueiredo (manuscritos e impressos), jornais 

brasileiros, jornais estrangeiros, cartas enviadas (cópias), documentos relativos às 

editoras (cartas, pagamentos de direitos autorais), documentos relativos ao teatro 

(cartas, pagamentos de direitos autorais), cartas de editores brasileiros 

(correspondências de Ênio da Silveira e José Olympio), discursos e palestras, galeria 

Debret, família (cartas à esposa, cartas dos irmãos, sobretudo de João Batista, cartas ao 

pai). Foi criado um subconjunto documental relacionado ao texto A raposa e as uvas 

devido à grande quantidade de documentos existentes com esse tema. Observa-se que a 

adoção dos critérios de organização não está baseada nos padrões preconizados pela 

arquivologia.  

No grupo de documentos periódicos também foi realizado um quadro de arranjo, 

mas que não possui o mesmo nível de descrição realizado nos documentos textuais. Os 

demais grupos não possuem nenhum tipo de instrumento de descrição ou acesso.  

Desde o recebimento do arquivo no espaço da Biblioteca Central da UNIRIO, 

não houve avanços para a organização do acervo. Atualmente a Biblioteca não conta 

com o profissional arquivista em seu quadro. Entretanto, já foram iniciadas pesquisas 

acadêmicas sobre o acervo por parte de alguns servidores da instituição. Além disso, 

está em andamento uma exposição do acervo com o objetivo de divulgar o acervo como 

uma das atividades comemorativas dos 40 anos da Biblioteca Central.  

Com o compartilhamento do espaço dos acervos arquivístico, bibliográfico e 

museológico, algumas conexões de inter-relacionamento estão em fase de elaboração, 

principalmente em relação às cartas recebidas por Guilherme Figueiredo com os livros 

de seu acervo bibliográfico. Em muitas situações, as cartas recebidas vinham 

acompanhadas de livro com dedicatórias e/ou autografadas como presente ou mesmo 

que o próprio produtor do acervo, Guilherme Figueiredo, produziu análises e resenhas 

críticas. 
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3.3 O CONJUNTO DOCUMENTAL “A RAPOSA E AS UVAS”  

 

Para compreender sobre o grupo de documentos escolhidos, faz-se necessário 

demonstrar sua importância no contexto profissional do titular do acervo. 

A peça A raposa e as uvas foi escrita no ano de 1952, encenada sob a direção 

de Bibi Ferreira. Como mencionado anteriormente, Guilherme Figueiredo escreveu 

diversas peças, mas esta é considerada sua criação mais conhecida o Brasil e no 

exterior.2 

A raposa e uvas é uma adaptação das fábulas de Esopo, um escravo e contador 

de histórias que viveu na Grécia antiga. As fábulas de Esopo possuem característica 

cômica e trazem reflexões sobre comportamentos, costumes e cotidianos da sociedade. 

A peça teatral está dividida em “três atos estruturados à maneira neoclássica e conforme 

a preceptiva aristotélica” (COROMINAS, 1984). As fábulas serviram para caracterizar 

os personagens ou para intensificar a ação dramática dos episódios. Em suma,  

A raposa e as uvas de Guilherme Figueiredo é um drama tragicômico, 

baseado na vida de Esopo, principalmente na sua mitológica morte. No 

drama faz-se uso das mesmas fábulas consideradas esópicas pela sua tradição 

(COROMINAS, 1984, p.156) 

 

Diferentes versões da peça foram encenadas em países da Europa e das 

Américas, tais como Argentina, Portugal, Alemanha, Japão, China, República Tcheca, 

Irã e a extinta União Soviética. Desta produção, Guilherme Figueiredo obteve inúmeros 

prêmios Artur Azevedo, da Academia Brasileira de Letras (ABL), e o prêmio da 

Associação Brasileira de Críticos Teatrais. Verifica-se que a peça teve grande 

repercussão em contextos distintos. Segundo Guilherme Figueiredo (1998),  

Em diversos países do mundo, em todas as cidades por onde andei, existe na 

cultura popular um Esopo, um contador de histórias de animais que falam, e 

falam de maneira moralizante, repleta de sentimentos que ridicularizam os 

ridículos e ajudam o homem comum a repetir sua zoologia carregada de um 

código de comportamento humano (FIGUEIREIDO, 1998, p. 49-50). 

 

 

 

 

                                                           
2 GUILHERME Figueiredo. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: 

Itaú Cultural, 2017. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa212882/guilherme-

figueiredo>. Acesso em: 03 de Set. 2017.  
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Figura 2 – Peça A raposa e as uvas encenada em Lisboa, Portugal 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Guilherme Figueiredo 

 

Figura 3 – Peça A raposa e as uvas encenada na extinta União Soviética, em 

1959 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Guilherme Figueiredo 

 

Na identificação do acervo é possível verificar o maior quantitativo de 

documentos produzidos e acumulados em função da peça A raposa e as uvas. São 
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documentos de variados tipos e gêneros como a própria peça escrita, seu roteiro, 

programas de teatro recortes de jornal em diversos idiomas, cartazes, fotografias da peça 

encenada em diversos países além das cartas trocadas com os tradutores das peças.  

Vale ressaltar que, a grande maioria dos documentos relativos à peça A raposa e 

as uvas adveio do processo de aquisição do acervo arquivístico para a UNIRIO em 

2014, mas não em sua totalidade. Um exemplo são alguns cartazes de divulgação da 

peça encenada em alguns países que já se encontravam anteriormente, hall da Biblioteca 

localizado no segundo pavimento. 

O próximo capítulo abordará a importância da relação orgânica no arquivo 

pessoal, juntamente com uma análise do atual quadro de arranjo estabelecido pela 

agência contratada para sua organização verificando se a organicidade do acervo foi 

respeitada.  
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4 A RELAÇÃO ORGÂNICA NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PESSOAL 

DE GUILHERME FIGUEIREDO 

 

O tratamento arquivístico no contexto dos arquivos pessoais, conforme foi 

abordado no primeiro capítulo, é fundamental para possibilitar maior compreensão da 

trajetória de vida do produtor do acervo. Além disso, o tratamento demonstrará o 

contexto de produção dos documentos, tornando evidentes as conexões entre os 

conjuntos documentais independente da sua tipologia ou suporte. 

Este capítulo tem por finalidade demonstrar a organização do arquivo pessoal de 

Guilherme Figueiredo, custodiado pela UNIRIO, observando a metodologia adotada 

para a organização e tratamento dos registros documentais que compõem o acervo. É 

importante destacar que a análise empreendida está baseada no relatório de pesquisa 

fornecido pela empresa contratada no momento da entrega do acervo à Universidade no 

ano de 2014. 

Desde então, não houve modificação no relatório e no arranjo por falta de 

profissional especializado. O enfoque está limitado ao grupo de documentos da peça “A 

raposa e as uvas”, mencionado no capítulo anterior.  

Para dar subsídio à análise, é necessário expor as diferentes percepções 

desenvolvidas em relação à organização dos arquivos pessoais, bem como seus 

pressupostos metodológicos. Oliveira (2012) compreende que não há diferença na 

abordagem metodológica dos princípios da arquivologia em arquivos pessoais, mas que 

necessitam de “maior atenção na fase de sua representação, tanto no arranjo como 

também na descrição” (OLIVEIRA, 2012, p. 72). 

Assim como nos conjuntos de documentos administrativos na fase permanente, 

os arquivos pessoais devem ser fixados por fundo. Para Bellotto, o fundo pode ser 

definido como 

conjunto de documentos produzidos e/ou acumulados por determinada 

entidade pública ou privada, pessoas ou família, no exercício de suas funções 

e atividades, guardando entre si relações orgânicas, e que são preservados 

como prova ou testemunho legal e/ou cultural, não devendo ser mesclados a 

documentos de outros conjuntos, gerados por instituição, mesmo que este, 

por quaisquer razões, lhe seja afim (BELLOTTO, 2006, p. 128).  

 

De acordo com Ducrot (1998), a organização de um fundo deve estar baseada 

nos princípios gerais da arquivística e, fundamentalmente no princípio de proveniência 

ou respeito aos fundos. Nesta mesma direção, Duranti (1994) preconiza que toda 
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documentação acumulada, seja ela por pessoa física ou jurídica, deve ser mantida de 

forma coesa, respeitando sua organicidade a fim de refletir sua dinâmica e atividades 

pela instância ou pessoa responsável que acumulou o arquivo. 

Ocorre que os arquivos pessoais, segundo Heymann (1997) apresentam uma 

“ilusão de unidade”, e que não representam o produtor do mesmo modo como ocorre 

em arquivos institucionais. Para a autora: 

No caso dos arquivos pessoais, a ideia de unidade poderia ser atribuída à 

ilusão de um acúmulo documental pautado sempre pelos mesmos critérios, 

concomitante e homogêneo com relação aos “fatos” relevantes da vida do 

titular, além de orientado para constituir uma fonte para a pesquisa histórica. 

Nesse caso, o encadeamento poderia ser comparado à sequência descritiva 

dos inventários, nas quais as unidades documentais são geralmente 

apresentadas seguindo a cronologia do titular. Não há menção às lacunas 

documentais, à história da constituição daquele acervo – na qual podem ter 

atuado outros agentes além do titular -, nem as opções que orientaram o 

trabalho arquivístico e definem um particular arranjo dos documentos entre 

vários possíveis (HEYMANN, 1997, p. 45) 

 

Para Oliveira (2012) e Heymann (1997), faz-se necessário também identificar as 

interferências dos herdeiros, que reduzem o universo acumulado sem critérios técnico-

científicos. Além disso, há interferência de outros agentes, como os profissionais 

envolvidos na organização. No caso do arquivo pessoal do Guilherme Figueiredo, 

ocorreram estes dois tipos de interferência. 

Diante do exposto, é possível afirmar que a dinâmica da acumulação dos 

arquivos muda de acordo com sua origem, e que, principalmente nos arquivos pessoais, 

não existe um modelo específico a ser seguido. 

De acordo com relatório disponibilizado pela empresa contratada pela família, é 

possível observar que foram estipuladas no grupo de documentos textuais as seguintes 

‘séries3’: (obra), (correspondência), (família), (atividades variadas) e (diversos). O 

relatório de pesquisa qualifica que esta organização é um quadro de arranjo. 

A ‘série’ (obra) é composta por 26 caixas-arquivo, agrupadas por oito grandes 

assuntos: TV e rádio, música, ópera, balé, cinema, manuscritos, literatura (escritos, 

escritos diversos, editoras, escritos em língua estrangeira, poesia, prova de livro 

[rondinella]) e teatro (Tartufo [peça], Tartufo [peça e tese], A raposa e as uvas, A raposa 

e as uvas [documentos diversos], sociedade brasileira de autores teatrais, antologia do 

                                                           
3 Segundo o Dicionário de Terminologia Arquivística elaborado pelo Arquivo Nacional (2005), série pode 
ser definida como: subdivisão do quadro de arranjo que corresponde a uma sequência de documentos 
relativos a mesma função, atividade, tipo documental ou assunto. 
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teatro brasileiro, escritos, escritos em língua estrangeira, documentos diversos em língua 

estrangeira, folders). 

A ‘série’ (correspondência) é formada por 12 caixas-arquivo contendo a 

correspondência pessoal e profissional, também agrupadas por assunto. São eles: 

correspondência recebida em português (diversos, intelectuais, corpo diplomático, 

irmãos, Lygia Ras, Vladmir Hvízdala, Fernando Mendes de Almeida), correspondência 

recebida em língua estrangeira, correspondência enviada (aos pais, aos irmãos, aos 

filhos, diversos), correspondência mista (enviada + recebida [sic.]), cartões e bilhetes. 

Os registros referentes à correspondência recebida em português/intelectuais, estão 

separadas por personalidade. Dentre elas, podemos destacar: Mário de Andrade, Jorge 

Amado e Pedro Nava.  

A ‘série’ (família) está reunida em sete caixas-arquivo e contém em sua maioria 

correspondências enviadas e recebidas, agrupadas por membros da família: Alba, Alba e 

Guilherme, Valentina Figueiredo, Euclides Figueiredo, João Batista Figueiredo, filhos, 

netos e familiares diversos. 

A ‘série’ (atividades variadas) é integrada por dez caixas-arquivo, e os assuntos 

nela contidas são: direitos autorais, galeria Debret, Casa França-Brasil, pareceres e 

laudos, adido cultural, discursos e palestras, assuntos diversos e UNIRIO. 

A ‘série’ (diversos) é composta por oito caixas-arquivo, reunidos pelos seguintes 

assuntos: escritos de outros autores, documentos pessoais, panfletos, Paulo Duarte, 

Eduardo Portella, séries diversas, fotografias avulsas e álbuns.  

Apesar de não existirem ‘séries’ específicas para os periódicos, é possível 

constatar pela listagem numérica do quadro de arranjo disponibilizada no relatório que 

estão agrupadas por assunto: jornais (assuntos diversos, escritos diversos, matérias 

sobre Guilherme, periódicos internacionais, João Batista Figueiredo, entrevistas de 

Guilherme, revolução de 1932, notas em colunas, Franco Zeffirelli, reportagens 

especiais), crônicas (Um dia depois do outro, O Globo, Diário de notícias), teatro (Um 

deus dormiu lá em casa, A raposa e as uvas, panfletos, diversos) e revistas. O grupo de 

documentos denominado periódicos estão reunidos em 37 caixas-arquivo. 

Para melhor compreensão do arranjo e ‘séries’ adotadas para o arquivo de 

Guilherme Figueiredo, o esquema abaixo ilustra a organização que lhe conferida até o 

presente momento. 
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Organograma do quadro de arranjo com base no relatório entregue pela empresa 

contratada pela família 

 

 

Fonte: Do autor, 2017 

Pode-se observar que uma grande parte dos registros documentais no arquivo 

pessoal de Guilherme Figueiredo é composta por correspondências, sejam elas 

direcionadas a pessoas físicas ou jurídicas e de cunho pessoal ou profissional. As 

correspondências são fruto das relações sociais do titular do arquivo e representam o 

vínculo por ele estabelecido. 

De acordo com o relatório do acervo, o grupo de documentos escolhido nesta 

pesquisa, denominado A raposa e as uvas está localizada na série obra, sendo tratado 

como um subconjunto que elenca os documentos relacionados a peça. No entanto, é 

possível constatar que existem outros documentos no grupo intitulado periódicos. 

O subconjunto de documentos de A raposa e as uvas é composto por duas 

caixas-arquivo que contém o texto da peça, recortes de jornal em diversos idiomas 

(notas em colunas sociais, propagandas, anúncios), críticas e comentários, cartas 

(recebidas de pessoa física ou jurídica), programas de teatro, um croqui do personagem 

Esopo e cartazes da peça (versões em diferentes idiomas). Tanto o croqui como os 

cartazes da peça já estavam na Biblioteca da UNIRIO antes do arquivo pessoal ser 

doado. Existem também fotografias da peça encenada, mas não está sinalizada no 
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quadro de arranjo realizado pela empresa contratada pela família. No caso das 

fotografias, o titular do acervo tinha o costume de reuni-las em um álbum fotográfico. 

Dentre os documentos citados, existe um envelope nomeado como 

(documentação mista) classificada por Guilherme Figueiredo. Na análise deste grupo de 

documentos, foram identificados também documentos que não são pertencentes a este 

grupo e nem foram fruto da atividade/função, relativos à produção da peça. As fotos que 

seguem abaixo demonstram a organização dada ao acervo ilustrando um exemplo de 

caixa-arquivo e documento encontrado no subgrupo de documentos A raposa e as 

uvas. 

 

Figura 4 – Caixa-arquivo do arquivo             Figura 5 – Documentação mista       

  pessoal de Guilherme Figueiredo                      sobre A raposa e as uvas 

               

 Fonte: Arquivo pessoal de Guilherme Figueiredo           Fonte: Arquivo pessoal de Guilherme Figueiredo 
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Figura 6 – Correspondência pertencente ao subconjunto de documentos de A 

raposa e as uvas 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Guilherme Figueiredo 

 

Com relação à organização do acervo, denominado (quadro de arranjo), pode-se 

observar que grande parte dos documentos está dividida por séries que se subdividem 

por assunto. Também há uma listagem numérica com o objetivo de identificar as caixas 

na estante. 

No entanto, segundo Schellenberg (1980) arranjo é o “processo de agrupamento 

dos documentos singulares em unidades significativas e o agrupamento, em relação 

significativa, de tais unidades entre si” (apud BELLOTTO, 2006, p. 135). Para Bellotto 

(2006), essa relação significativa remete ao princípio da organicidade que está na 

produção do documento e que reflete na organização do arquivo. A organicidade 

presente na conceituação de fundo é que diferencia os conjuntos documentais 

arquivísticos das coleções de bibliotecas (BELLOTTO, 2006).  

Para atender o pesquisador, a organização por assunto faz desaparecer a 

percepção da razão de ser do documento, que poderia ocultar informações contidas no 
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acervo. Neste sentido, pode-se afirmar que a falta de organicidade limita a comunicação 

entre os documentos e, principalmente, para o pesquisador em potencial. Por isso, é 

importante que o profissional analise alguns quesitos como a proveniência, a biografia 

do produtor do documento, sua origem, conteúdo e tipo (BELLOTTO, 2006).  

No caso do conjunto de documentos provenientes da atividade da peça A raposa 

e as uvas, é possível identificar diversos tipos de documentos, como as fotos que estão 

localizadas no álbum fotográfico sem nenhum tipo de conexão com o subconjunto de 

documento. De acordo com Paes (2004), apesar de estarem localizados fisicamente em 

lugares diferentes, o arranjo deve fazer referências correspondentes no fundo ao qual 

pertencem. 

O trabalho de organização do acervo através da elaboração do quadro de arranjo 

apenas não é suficiente. Segundo Paes (2004), “o trabalho de arquivo só se completa 

com a elaboração de instrumentos de pesquisa, que consistem na descrição e na 

localização dos documentos no acervo” (PAES, 2004, p. 126). A construção da 

descrição arquivística em arquivos pessoais é uma atividade de análise de 

contextualização do produtor, que perpassa na decisão do titular em guardar 

determinados documentos ou, até mesmo, de descartá-los (OLIVEIRA, 2012).   

O relatório disponibilizado pela empresa contratada pela família destaca de 

maneira sumária documentos existentes de algumas séries/assuntos, mas não estabelece 

as relações entre eles. Este é mais um fator que dificulta a organização do arquivo, pois 

não há dimensão do verdadeiro valor potencial do arquivo e nem a possibilidade de 

acesso, já que o instrumento de pesquisa é a principal fonte de informação tanto para o 

pesquisador como para a instituição que custodia o arquivo. 

Tomando por base essas reflexões, verifica-se que o quadro de arranjo e que o 

instrumento de pesquisa são essenciais para dar acesso ao acervo. Para tanto, é 

primordial observar a metodologia adotada para sua organização, visto que os arquivos 

pessoais possuem características complexas e singulares em relação aos arquivos 

institucionais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta neste trabalho de conclusão de curso se centrou na análise e 

problematização na organicidade dos arquivos pessoais, tendo como campo empírico o 

arquivo pessoal de Guilherme Figueiredo. Apresentar o contexto histórico e conceitual 

dos arquivos e da arquivologia foi relevante para fundamentar o presente estudo e 

reafirmar a importância das teorias que contribuíram, e contribuem tanto nos arquivos 

institucionais como nos pessoais, para a compreensão e aperfeiçoamento da organização 

no universo arquivístico. 

Dessa forma, é importante salientar que os arquivo pessoais possuem 

perspectivas distintas em sua constituição, sendo resultado de diversos acontecimentos e 

notícias sobre a vida de um indivíduo. Diferentemente dos documentos administrativos, 

que estão sujeitos ao controle das instituições e que possuem valor jurídico e probatório, 

os documentos de arquivos pessoais não estão sujeitos às regras comuns do que aqueles 

produzidos no âmbito de uma instituição, seja pública ou privada. Este distanciamento 

das normas arquivísticas tradicionais, faz com que o produtor os arranje da maneira que 

lhe faz sentido num determinado tempo. A partir do momento que o arquivo pessoal 

está situado em uma instituição, é fundamental que as metodologias preconizadas na 

arquivologia sejam aplicadas em sua organização, a fim de proporcionar o acesso à 

pesquisa respeitando a organização dada pelo produtor, de forma a conservar as ligações 

entre os documentos. 

O processo de pesquisa no arquivo pessoal de Guilherme Figueiredo constatou 

que este acervo requer investimentos no que diz respeito à sua forma de organização, 

para que os registros documentais não se percam por falta de tratamento arquivístico 

adequado. Neste sentido, pode-se perceber que o arquivo tem potencial para a realização 

de inúmeros tipos de pesquisa. Tais pesquisas podem ser sobre sua vida profissional 

como teatrólogo, dramaturgo e escritor. Além disso, os documentos acumulados sobre a 

própria instituição de custódia poderão gerar pesquisas sobre como foi originada a 

UNIRIO. 

Ao traçar a história do produtor do arquivo e de sua trajetória até chegar na 

Biblioteca da UNIRIO, percebe-se as múltiplas interferências que ocorreram no acervo 

tanto pelos seus herdeiros como pela empresa responsável pela organização, ficando 

suscetível a constantes modificações e reorganizações, com a finalidade de dar o 
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tratamento que torne possível o acesso aos documentos. Neste contexto, compreender a 

história do titular do acervo é indispensável para indicar o método mais adequado para a 

organização e disponibilização dos documentos que o constituem. 

Ao longo deste estudo, observou-se que por mais que o princípio da 

organicidade seja aplicado com mais efetividade em documentos administrativos, é 

necessário identificar as conexões entre os documentos no arquivo pessoal que, neste 

caso, são mais complexas de serem estabelecidas, pois se perdem no processo de 

acumulação.  

A existência da organicidade em arquivos pessoais é fundamental para que a 

identidade e o pensamento do titular sejam mantidos. O quadro de arranjo a ser 

estabelecido deve seguir uma lógica e corresponder sempre a estrutura orgânica do 

fundo (DUCROT, 1998). Esta é uma tarefa que demanda do profissional arquivista um 

complexo e minucioso trabalho. Segundo Heymann (2005b): 

(...) a própria expressão do caráter pessoal dos documentos que, fugindo ao 

rigor institucional, desafiam o documentalista a conferir uma ordem ao que é 

múltiplo, a trazer à tona a sincronia de projetos e relações sem perder de vista 

a perspectiva histórica, tarefa que terá muito a ganhar se a racionalidade 

específica que presidiu à acumulação de cada conjunto documental com o 

qual nos deparamos, bem como a (auto)imagem do titular e a interferência de 

outros agentes no processo forem objeto de atenção. (HEYMANN, 2005b, p. 

49) 

 

No caso do arquivo pessoal de Guilherme Figueiredo, verifica-se que não há 

uma sinalização do arranjo estabelecido entre os documentos provenientes de uma 

mesma atividade/função, que foi a produção da peça A raposa e as uvas. Toda 

documentação relacionada a uma determinada atividade deveria estar reunida em uma 

mesma descrição, mesmo que estejam armazenados em lugares diferentes. 

O recebimento de seu arquivo pessoal ocorreu após quase duas décadas de sua 

morte. Como condição para a aceitação do acervo, que ficou alocado por muitos anos 

em um quarto de apartamento em grandes caixas, o arquivo foi submetido à uma 

organização realizada por empresa terceirizada que durou três meses, e compreendeu a 

identificação e classificação dos documentos encontrados, destacando os documentos 

mais representativos da memória construída por Guilherme Figueiredo. Desde então, o 

arquivo encontra-se da mesma forma que foi entregue, sem o aperfeiçoamento do 

quadro de arranjo, para que assim possa ser aberto ao público. 

Diante do exposto, verifica-se a potencialidade deste acervo como fonte histórica 

tanto para pesquisadores como para a UNIRIO, pois Guilherme Figueiredo foi o 
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primeiro reitor da universidade e idealizador da Biblioteca Central não como uma 

biblioteca tradicional, mas sim como um espaço cultural que abrigasse acervos 

bibliográficos, arquivísticos e museológicos.  

Desse modo, torna-se essencial o tratamento arquivístico adequado, 

considerando a importância da organicidade e do princípio de respeito aos fundos em 

sua organização.  
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