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RESUMO 

 

 
Uma disciplina científica, para reivindicar tal condição, necessita de um conjunto de componentes claros, 

definidos e organizados. A ciência pode ser considerada um sistema de teorias, leis e métodos científicos 

que expliquem a realidade a qual se dedicam, tendo objetos definidos que demonstrem sincronia com a 

base de conhecimento a que pertencem. Como área de conhecimento, a Arquivologia se desenvolveu, e 

ainda se desenvolve, por meio da constante interação entre teoria e prática. Nesse sentido, esta tese tem 

como objetivo refletir sobre o lugar dos arquivos pessoais frente à fundamentação teórica arquivística, 

tema esse que merece maior atenção em virtude de, por muito tempo, os arquivistas somente 

reconhecerem como típicos de arquivo os documentos produzidos no âmbito corporativo. Num processo 

contínuo e sem crítica, os arquivos pessoais, por muito tempo, não foram reconhecidos no quadro 

conceitual da Arquivologia. Além disso, sua metodologia de organização tradicionalmente não 

estabelecia uma efetiva representação dos documentos tendo por base os princípios arquivísticos. Nesse 

sentido, a presente tese defende a noção de que os conjuntos documentais acumulados por pessoas 

constituem parte do universo dos arquivos e precisam ser tratados a luz dos princípios teóricos da área em 

especial o de respeito a ordem original, responsável por exprimir a ligação original, ou vínculo, entre os 

documentos, característica essa que individualiza um arquivo e o distingue de maneira determinante. 

Procura-se, portanto, apresentar um estudo teórico, com base na literatura da área e um campo empírico, 

onde busca-se a partir da análise prática entender e melhor definir o princípio em questão e sua aplicação 

no tratamento de arquivos pessoais. 

 

 
Palavras-chave: Arquivologia; arquivos pessoais; princípio de respeito a ordem original. 
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ABSTRACT 

 

 

 
A scientific discipline, to claim such a condition, needs a set of clear, defined and organized components. 

Science can be considered as a system of scientific theories, laws and methods that explain the reality 

they are engaged in, having definite objects that demonstrate synchrony with the knowledge base to 

which they belong. As an area of knowledge, Archivology has developed, and is still developing, through 

the constant interaction between theory and practice. In this sense, this article aims to reflect on the place 

of personal archives in relation to the archival theoretical foundation, a subject that deserves greater 

attention because, for a long time, archivists only recognize as typical of archiving the documents 

produced in the corporate scope. In a continuous and uncritical process, personal archives have not been 

recognized for a long time in the conceptual framework of Archival Science. In addition, its organization 

methodology traditionally did not establish an effective representation of the documents based on the 

archival principles. In this sense, the present thesis defends the notion that the documentary collections 

accumulated by people constitute part of the universe of archives and must be treated in the light of the 

theoretical principles of the area, especially that of respect the original order, which is responsible for 

expressing the original link, or link, between documents, a characteristic that individualises a file and 

distinguishes it in a decisive way. In this sense, we seek to present a theoretical study, based on the 

literature of the area and an empirical field, where it is sought from the practical analysis to understand 

and better define the principle in question and its application in the treatment of personal files 

 

 

 
Keywords: Archival Science; personal archives; principle of respect a original order. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

No início do século século XX, após a consolidação das instituições 

arquivísticas nacionais, criadas em consequência das mudanças nas estruturas de poder, 

os arquivos passaram a demandar maiores esforços para a viabilização do acesso aos 

documentos de modo que as informações sobre sua origem permanecessem visíveis. 

Estabeleceu-se, então, alguns princípios de orientação prática para a organização da 

documentação arquivística. Nesse contexto, a publicação do Manual de arranjo e 

descrição dos arquivistas holandeses veio traduzir e sistematizar a tradição europeia no 

que tange à organização de documentos de arquivo. Os autores afirmam a necessidade 

de se basear os arranjos na “organização original de um arquivo, que deve corresponder 

naturalmente, nas suas linhas principais, à antiga estrutura da entidade administrativa 

que o produziu”. A organização primeira do arquivo, destacada no manual, reforça a 

importância ao respeito da ordem dada pelo produtor, ao que chamam de “princípio de 

respeito à ordem original” (MULLER; FEITH; FRUIN, 1973, p. 47). 

Essa forma de se pensar a constituição e organização dos arquivos, apesar de ter 

sido elaborada inicialmente para fundos institucionais, admite que este resulta em uma 

ordem de arquivamento indicada pelas atividades exercidas pelo órgão produtor. A 

discussão do princípio da ordem original é seminal na obra dos arquivistas holandeses, 

tendo seu caráter autoral baseado no fato de que, para eles, a ordem original de um 

conjunto documental “é, de todas, a mais importante, porque nela se formula o princípio 

fundamental, do qual se derivam as demais normas” (idem). 

Esse princípio foi posteriormente discutido e trabalhado por diversos teóricos da 

área ao longo dos anos e, ainda hoje, suscita dúvidas e pesadas críticas no que diz 

respeito ao seu entendimento e aplicação. Críticas essas que têm por base 

principalmente questões no que tange à aplicação prática do princípio, como: a 

dificuldade de determinar quando uma ordem é original, qual das várias ordens deve ser 

identificada como a original, e também sobre a impossibilidade de preservar uma ordem 

original intacta. 

A dificuldade no reconhecimento do princípio  - aliada à constatação de que, em 

geral, as práticas arquivísticas, especialmente no Brasil, tornaram o tratamento dos 

arquivos distanciado da teoria, esquecida e eventualmente lembrada apenas para 

reafirmar procedimentos técnicos que invariavelmente beberam nas fontes da 
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biblioteconomia e/ou chamado “bom senso” - tornou o conceito de ordem original frágil 

tanto no que diz respeito aos fundos institucionais quanto nos arquivos pessoais. 

Nesse sentido, o objetivo geral desta tese é o de identificar a aplicação do 

princípio de respeito à ordem original na definição de arranjo para os arquivos pessoais. 

A hipótese de trabalho considera que não existe um consenso no que diz respeito ao 

princípio de respeito à ordem original e essa falta de coesão no conceito dificulta o 

respeito ao princípio no momento de definição do arranjo, principalmente naqueles 

elaborados para documentos pessoais. 

De fato, toda pessoa, desde o nascimento, acumula diversos papéis: de 

documentos identitários a bilhetes recebidos por um amor juvenil, recortes de jornal, 

circulares, relatórios, notas fiscais, poemas etc. Esses documentos de naturezas e fontes 

diversas são acumulados ao longo dos anos, constituindo um arquivo. Esse arquivo 

pessoal poderá vir a integrar uma instituição arquivística em virtude dos interesses 

sociais despertados pela figura do seu titular. Os arquivos, em geral, são representados 

como testemunho e/ou prova de ações porque são fruto e consequência de atividades. 

 

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 frequentemente, porque não conheciam o seu valor. 

(ARTIÉRES, 1998, p. 13) 

 

A produção de documentos, segundo Artières (1998) , representa uma “injunção 

social”, ou seja, uma necessidade de ser socialmente e juridicamente aceito. No entanto, 

chama-se atenção para a existência de especificidades próprias dos arquivos pessoais, 

que seriam capazes de comprometer sua “dimensão arquivística”, uma vez que tais 

arquivos compõem-se de inúmeros documentos acumulados, cuja função se descola dos 

aspectos informativos. Essa acumulação diz respeito à composição de um sujeito que é 

social e que, como tal, está inserido em um universo com distintas dimensões. 

Os arquivos pessoais surgem a partir de uma acumulação natural de documentos 

oriundos das atividades de uma pessoa, de suas necessidades práticas e legais, da sua 

vida sentimental e de seu universo de interesses, e são preservados por motivos 

diversos. A pergunta que faço, nesse momento, é: será que esses conjuntos 
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documentais, que apresentam características de produção e acumulação expressas na 

necessidade individual, são tão diferentes assim dos conjuntos orgânicos provenientes 

das instituições públicas e/ou privadas, que não seja possível utilizar, na sua 

organização, os mesmos princípios? 

A teoria arquivística se desenvolveu tradicionalmente com base na compreensão 

e experiência com os arquivos do governo e outras organizações, onde os documentos 

são criados como parte de transações comerciais ou de serviços e retidos como 

evidência. Ou seja, privilegiou seu olhar de estudo para arquivos do âmbito corporativo 

e público, e, nesse sentido, grande parte dos trabalhos pioneiros na área defendiam que 

tal teoria não poderia explicar a individualidade e a idiossincrasia que caracteriza os 

arquivos pessoais. Uma vez que estes, conforme afirmou Luís Carlos Lopez (2003) são 

informais, testam e reforçam os limites dos princípios teóricos e desafiam a 

Arquivologia
1
. Em certas situações, este desafio significa ir muito além de técnicas 

tradicionais centradas em manuais. 

Como um tipo particular de arquivo, os fundos pessoais representam um desvio 

da formalidade coletiva e da organização sistêmica encontradas em outros tipos de 

conjuntos. Estes sofrem intervenções radicais que não são controladas ao longo do 

período em que existem sob a custódia do produtor e, depois, sob a custódia de seu 

sucessor ou sucessores até ingressarem em uma instituição. 

No entanto, tais documentos, assim como os institucionais, caracterizam-se por 

ser resultado ou resíduos de atividades práticas produzidas de forma natural, e se 

acumulam de uma maneira específica de acordo como foi determinado e em virtude das 

atividades que os originaram. 

Segundo Richard Cox, a “grande maioria dos documentos pessoais e familiares 

são documentos orgânicos, ordenados de acordo com a natureza das funções e 

atividades, assim como os documentos institucionais” (COX, 1996, p. 51, tradução 

nossa). Segundo o autor, os “impulsos” que levam indivíduos a produzirem 

determinados documentos não definem o valor de prova inerente aos documentos 

arquivísticos pessoais. 

Esses documentos – que atualmente são de grande importância no âmbito da 

pesquisa científica de diversas áreas, por seu potencial informativo que não está 

                                                 
1
  Nesta tese o termo Arquivologia e Arquivística, serão usados como sinônimo, mesmo reconhecendo 

diferenças conceituais de ambos.  
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circunscrito ao contexto no qual se originaram, mas em relação à sua possibilidade 

interpretativa e de referência - passam ao largo de suas particularidades. 

 

Os documentos de arquivo desfrutam de uma dupla condição: a de 

representar determinadas ações, por meio da palavra escrita ou de 

outras linguagens, e a de, simultaneamente, lhes servir de prova. 

Dessa relação de estreita correspondência entre as próprias ações e o 

registro que as viabiliza e perpetua decorrem os princípios norteadores 

da prática arquivística, conferindo estatuto científico à disciplina que 

dela se ocupa; e decorre também a extrema importância que os 

arquivos assumem como fonte para a pesquisa retrospectiva. 

(CAMARGO, 2016, p. 5) 

 

Antes de mais nada, é preciso lembrar que o documento de arquivo tem como 

traço característico o fato de ser produzido de forma natural e rotineira, por imperativos 

de ordem prática, sem qualquer intenção de se transformar em fonte para a história. Por 

isso, são especiais representantes para o estudo e a pesquisa contemporânea. Portanto, a 

principal questão deste trabalho é teorizar sobre os arquivos pessoais, o que implica 

afirmar que estes, enquanto parte do escopo teórico da Arquivologia, precisam ser 

tratados à luz dos princípios teóricos da área. 

Segundo Thomaz Kuhn o desenvolvimento de uma ciência ocorre a partir da 

elaboração de teorias e enunciados que se originam, necessariamente, em “realizações 

científicas passadas” (KUHN, 2013, p. 56). Nesse sentido, a ciência, enquanto um 

conjunto de fatos, teorias e métodos registrados em documentos científicos, advém de 

experiências e observações dos paradigmas que a alimentam constantemente e 

determinam a interpretação dos problemas científicos. 

A constante reinvenção da ciência reflete-se de valores e abrange aspectos 

sociais, políticos e individuais. As atividades dialogam com as entidades científicas que 

são os constructos científicos, como conceitos, leis e teorias. Portanto, para uma 

disciplina científica, um princípio é uma lei aplicável para tudo, por todos e em todas as 

situações. 

O termo princípio pode ser definido por diversos dicionários como começo, 

iniciação, ação de principiar. Parte primeira de uma coisa, noções primeiras de uma 

ciência ou arte, máxima, norma, preceito, regra de conduta, verdade ou ideia que serve 

de fundamento a outras ou a uma razão. Deve ser entendido como a fase ou estado que é 

a iniciação de certa ação ou fenômeno. Nesse sentido, na Arquivologia, os princípios 
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devem ser entendidos enquanto elemento fundamental que constitui uma coisa, deve, 

portanto, guiar todo o trabalho prático a ser realizado. 

O princípio do respeito à ordem original, constitui parte do núcleo da teoria 

arquivística. A presente defende que este deve ser aplicado aos arquivos pessoais, uma 

vez que assim como arquivos, os conjuntos pessoais possuem natureza e integridade que 

precisam ser entendidos e protegidos. 

O arquivista Terry Eastwood (1994) chama a atenção para a importância da 

teoria, em especial da teoria arquivística. Para o autor, a conceituação teórica é 

fundamental, em todas as ciências, principalmente para as aplicadas. Na Arquivologia, 

como em qualquer outra área de saber, as teorias precisam ser a base para a metodologia 

adotada pelo profissional. Essa tese, portanto, busca preencher algumas das lacunas no 

que tange aos arquivos pessoais e à aplicação dos princípios fundamentais da teoria 

arquivística. 

A opção pela escolha de trabalhar o princípio de respeito à ordem original deu-se 

em virtude de ser este o responsável por exprimir a ligação original, ou vínculo, entre os 

documentos de um conjunto arquivístico, característica essa que individualiza um 

arquivo e o distingue de maneira determinante. Dessa forma, a organização arquivística 

deve levar em conta o princípio de respeito à ordem original, ou seja, o arquivista deve 

compreender o significado dos documentos na época de sua produção, e o que eles são 

capazes de refletir do modo de trabalho da instituição ou pessoa que os produziu. É 

exatamente por ser resultante de uma acumulação natural, necessária e não gratuita que 

os documentos são dotados de organicidade, isto é, da capacidade de refletir a estrutura, 

as funções e as atividades da entidade produtora. 

Ao longo de minha trajetória acadêmica, que majoritariamente teve por base o 

interesse voltado para os arquivos pessoais, sempre busquei uma forma de ampliar e 

aprofundar os estudos em relação a esta categoria de arquivos. Primeiramente, pela 

curiosidade sobre as características próprias deles e, em sequência, pela necessidade 

existente na Arquivologia de mais trabalhos, pois percebi alguns silêncios sobre 

arquivos pessoais na teoria da área. 

No campo da Arquivologia, ainda que se reconheça o aquecimento do debate em 

torno das questões metodológicas relativas aos arquivos pessoais nas últimas décadas, 

não se pode afirmar, como sinaliza Heloísa Liberalli Bellotto (1998), que o estatuto 

desses conjuntos documentais goze de consenso entre os teóricos e estudiosos da área. 
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A problemática da fraca afirmação teórica da Arquivologia tem impacto nos 

arquivos como um todo, independentemente da sua natureza. Mas, no âmbito dos 

arquivos pessoais, os problemas são mais aparentes. Acreditamos que a escolha dos 

arquivos pessoais como campo empírico para essa pesquisa deve enriquecer seus 

resultados e ampliar as possibilidades de discussão. 

Nesse sentido, a presente tese - motivada por não aceitar a proposição de que 

“cada caso é um caso”, máxima essa que em arquivos pessoais é ainda mais latente - 

busca compreender a forma como tais arquivos são organizados, e em que sentido os 

princípios da Arquivologia são aplicados nas etapas de construção de representações 

arquivísticas. 

Os estudos e a prática arquivística no Brasil nos levam a uma distinção com 

relação aos termos adotados para a ordenação dos documentos e suas diferentes fases. O 

termo classificação
2
 é utilizado frequentemente para a ordenação dos documentos em 

sua idade corrente; por sua vez, os arquivos em idade permanente acabam por utilizar o 

termo arranjo. 

A terminologia arquivística brasileira, segundo Bellotto (2006, p. 135) optou por 

utilizar o termo arranjo, traduzido do inglês arrangement. No entanto, os fins para se 

proceder a classificação e o arranjo e o trabalho técnico desempenhado pelos arquivistas 

para as duas operações são muito semelhantes, ao passo que é questionável se seria 

conveniente manter duas denominações para operações tão próximas. O uso de dois 

conceitos aparentemente distintos para definir a mesma operação se deu por conta da 

separação, com repercussões teóricas e profissionais, existente entre os arquivos 

correntes (aqueles mantidos nos setores de trabalho da organização) e os arquivos 

permanentes (mantidos indefinidamente pelo conteúdo acerca da trajetória do sujeito 

acumulador e de suas relações sociais).  

De fato, concordamos com Renato Tarcísio de Sousa (2017, p. 5) não ser salutar 

ao desenvolvimento da Arquivística, a existência de dois termos (arranjo e 

classificação), uma vez que expõe uma quebra entre arquivos correntes e permanentes. 

No entanto, optamos neste trabalho pelo uso do conceito de arranjo para representar a 

ação intelectual de construção de instrumentos para organização dos documentos a 

                                                 
2
 Segundo a autora espanhola Antonia Heredia Herrera (1989), é feito um uso indiscriminado pelos 

profissionais dos termos classificação e ordenação para se referirem à mesma operação de ordenar ou 

dispor em classes, atribuindo-se a confusão à simultaneidade com que ocorrem. A autora encabeçou, na 

década de 1980, a defesa da substituição do termo classificação por organização, o que revela, segundo 

ela, um esforço para desvencilhar-se do termo classificação, este consagrado pela biblioteconomia, e 

também para diferenciá-lo de ordenação. 
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partir de princípios estabelecidos. Pois as questões terminológicas e conceituais que 

envolvem a nomenclatura tradicional da área não é o principal tema de discussão nesta 

tese e, por isso, será mantida. 

Os princípios do arranjo são postulados na presunção de uma afinidade entre 

documentos e seu produtor, onde este atua como um tipo de espelho da entidade que os 

produziu. O arranjo, enquanto um conjunto de princípios orientadores embasados na 

teórica arquivística, representa um sistema onde existem decisões a tomar com vistas a 

criar uma estrutura intelectual e física. Esta deve, em primeiro lugar, pautar-se pela 

observação da forma como o individuo produziu, acumulou e até mesmo apresentou 

intelectual e visualmente seu arquivo. 

A estrita ligação entre as atividades do produtor (pessoa física ou jurídica) e os 

próprios documentos constitui um dos fundamentos sobre os quais se baseiam as 

intervenções do arquivista. Este deve adquirir um conhecimento profundo da pessoa ou 

instituição que produziu os documentos antes de neles realizar qualquer intervenção. Ao 

trabalhar com o arquivo de uma pessoa, nos aproximamos, sem dúvida, de seu círculo 

mais próximo. 

Mais do que um técnico, o arquivista torna-se um pesquisador. Nesse sentido, 

teorizar sobre arquivos pessoais implica entender o produtor. As atividades de 

identificar, descrever e disponibilizar os arquivos para um público indefinido de 

usuários supõem não apenas um profundo conhecimento da entidade produtora, mas a 

procura dos vínculos necessários entre os itens documentais remanescentes de seu 

funcionamento ao longo do tempo. O trabalho de organização documental realizado 

pelo arquivista está centrado, pois, na busca do sentido original do processo de 

produção de um acervo, sem qualquer preocupação com o caráter polissêmico que a 

leitura dos documentos invariavelmente sugere. 

No entanto, na maioria dos casos quando se trata de arquivos pessoais, os 

arquivistas devem ir mais longe, a fim de adequadamente contextualizar os documentos 

para os usuários. Nesse sentido, os arquivistas precisam conceber um arranjo que reflita 

as atividades consideradas apropriadas para elucidar o contexto geral de produção de 

um fundo. 

Portanto, entender e contextualizar adequadamente os fundos pessoais deve ser 

pensado como um fim a ser alcançado, ao invés de um meio para a realização de arranjo 

e descrição. As formas de arranjo desenvolvidas para esse arquivos necessitam de um 
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estudo mais apurado, tanto em relação às suas formas de sistematização quanto no que 

diz respeito à importância dada aos próprios princípios arquivísticos. 

Esta tese, portanto, seguiu duas linhas gerais de pesquisa. A primeira etapa 

consistiu em realizar um levantamento bibliográfico sobre os temas pertinentes. Nosso 

trabalho de pesquisa se fundamentou na análise dos conceitos da área, particularmente 

dos teóricos que contribuíram para a discussão das diferentes concepções em torno do 

princípio de respeito à ordem original. Assim, consideramos alguns pressupostos para o 

desenvolvimento da investigação. A segunda etapa caracterizou-se como um estudo 

empírico onde se buscou, por meio da análise de casos específicos, responder a questões 

previamente estabelecidas. 

Inicialmente, no primeiro capítulo, a abordagem se concentrou no estudo 

etimológico do termo ordem original para, em seguida, rastrear nos dicionários 

especializados da área e na literatura arquivística as concepções e conceitos de princípio 

de respeito à ordem original. O estudo etimológico procurou delimitar, de forma 

comparativa, os vários significados, permitindo o entendimento de seu conceito. 

A seleção dos dicionários especializados pautou-se pela opção por identificar as 

diferentes tradições arquivísticas nacionais e internacionais. Por isso, optamos por 

apresentar uma diversidade de países e línguas. 

Com as definições, foi possível agrupar os termos com maior número de 

ocorrências, a fim de compreender melhor o conceito de princípio de respeito à ordem 

original e detectar o núcleo comum entre essas diferentes acepções, apresentadas nos 

dicionários e glossários de terminologia arquivística. 

Para essa etapa, utilizamos o método procedimental comparativo. Este método 

ocupa-se da explicação dos fenômenos e permite analisar o dado concreto, deduzindo 

deste “os elementos constantes, abstratos e gerais”. (LAKATOS; MARCONI, 2007, p. 

87). Centrado em estudar semelhanças e diferenças, esse método realiza comparações 

com o objetivo de verificar afinidades e explicar divergências. 

Ainda nessa etapa, com base na leitura das obras arquivísticas, procuramos 

explicar o surgimento do princípio de respeito à ordem original e as discussões causadas 

no interior da comunidade arquivística que então começava a se firmar. O princípio da 

ordem original tem uma interpretação nem sempre aceita na área e, por isso, muitas 

vezes não é respeitado. Para fechar o capítulo, apresentamos os desdobramentos 

teóricos sobre o princípio de respeito à ordem original, assim como as principais críticas 
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sobre sua aplicação. Destacamos também a dificuldade da área em separar o princípio 

de respeito à ordem original dos princípios de proveniência e de respeito aos fundos. 

No segundo capítulo, dedicado aos arquivos pessoais como conjuntos 

arquivísticos, busca-se desenhar um quadro compreensivo sobre o desenvolvimento do 

assunto. Este capítulo, assim como o anterior, pretende realizar um estudo teórico, 

partindo das concepções encontradas na área, sobre o debate em torno dos arquivos 

pessoais. Inicialmente, busca-se apresentar algumas definições desenvolvidas para 

arquivos pessoais, bem como problematizá-las no que tange ao entendimento do 

conceito de arquivo. O próprio reconhecimento tardio da área em torno da importância e 

do tratamento dos arquivos pessoais frente aos princípios arquivísticos levou-os para um 

espaço de fronteira distante dos rígidos entendimentos teóricos. Essas reflexões ainda 

hoje são percebidas, e são problematizadas. 

No terceiro capítulo, buscamos relacionar a tarefa de arranjo com a importância 

do princípio de respeito à ordem original. O objetivo é pensar a relação entre os dois, 

bem como apontar as fragilidades que impulsionaram a opção metodológica da tese em 

analisar também a prática arquivística como campo empírico. Nesse sentido, não 

podíamos deixar de problematizar e apresentar a função arquivística arranjo, uma vez 

que as principais questões em torno deste princípio são ressaltadas exatamente no 

momento de elaboração dessa função. 

Este primeiro bloco visa constituir um panorama sobre o conhecimento de temas 

fundamentais para o desenvolvimento do presente trabalho, bem como entender o lugar 

que esse debate ocupa na literatura internacional arquivística. A análise dessas 

informações propicia, então, a compreensão da circulação (e reapropriação) do 

pensamento arquivístico internacional no Brasil e dos avanços das pesquisas brasileiras. 

Após localizarmos os debates presentes na área, no que diz respeito ao princípio 

da ordem original, arquivos pessoais e arranjo, iniciamos a parte empírica da pesquisa. 

No quarto capítulo, detalhamos a metodologia utilizada, destacando nossa escolha pelo 

tipo de pesquisa, que, a título de estudo de caso, selecionou uma amostragem de fundos 

pessoais. 

Os critérios principais para selecionar o campo de estudo pautaram-se por 

trabalhar com arquivos já organizados e com instrumentos de pesquisa disponíveis para 

os usuários. Para cada arquivo selecionado, foi consultada uma variedade de fontes de 

informação, incluindo biografias literárias, estudos relacionados a materiais encontrados 

no arquivo, documentação institucional sobre o arquivo etc. 
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Vale ressaltar que esta pesquisa é focada em arquivos não-digitais, mesmo 

entendendo que, cada vez mais, arquivos pessoais são criados usando tecnologias 

digitais, incluindo computadores pessoais, telefones móveis, tablets, câmeras digitais, 

gravadores de vídeo e áudio etc. No entanto, esta realidade não diminui a teoria 

considerada tradicional, pelo contrário, a reforça, uma vez que a torna ainda mais 

necessária ao se pensar os tipos de tratamentos para esses arquivos. Nesse sentido, 

muitas das ideias discutidas nesta tese permanecerão relevantes no contexto de arquivos 

digitais, uma vez que não há dúvida de que o princípio de respeito à ordem original, 

continuará no futuro a caracterizar o desenvolvimento da disciplina arquivística. 

Por fim, o capítulo final deste trabalho reúne as várias conclusões alcançadas em 

cada um dos capítulos anteriores, argumentando que a discussão apresentada sugere 

fortemente a necessidade de um foco mais explícito na teoria e na prática sobre a 

natureza do próprio arquivo e sua história. Ressaltamos que os amadorismos e 

improvisações no tratamento dos arquivos, que têm como consequência, inclusive, a 

desvirtuação do caráter arquivístico dos documentos pessoais, não gera apenas os 

problemas visíveis na consulta aos documentos. Hoje, essas posturas acabam por 

“implodir” os arquivos, como escreveu Camargo (2003), prejudicando a sua utilização 

futura. 

Assim, defendemos que a identificação de bases científicas que orientem os 

trabalhos nos arquivos seria o caminho para fazer com que estes cumpram seu papel na 

atualidade e mantenham sua inteligibilidade para o futuro.  
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1 MAPEANDO O PRINCÍPIO DE RESPEITO À ORDEM ORIGINAL 

 

O presente capítulo busca, a partir de uma revisão bibliográfica (no que tange à 

concepção teórica do princípio de respeito à ordem original), destacar o sentido do 

conceito para a própria Arquivologia. 

O primeiro problema identificado nesse levantamento bibliográfico refere-se à 

terminologia, uma vez que o conceito de ordem original não é um consenso entre os 

autores da área. Nota-se a existência de uma grande variedade de formulações e falta de 

entendimento sobre o princípio de respeito à ordem original, assim como entre os 

princípios estruturantes da área – respeito aos fundos e proveniência -, conforme se 

pretende demonstrar a seguir. 

 

1.1 Do termo ao conceito 

 

Como área de conhecimento, a Arquivologia se desenvolveu - e ainda se 

desenvolve - através da constante interação entre teoria e prática. Embora as técnicas 

arquivísticas sejam antigas, sua construção científica é algo recente: seus princípios 

fundamentais surgiram ao longo do século XIX (em países como França, Prússia e 

países baixos) e ainda hoje estão em construção (FOSCARINI, 2009). 

A publicação daquele que ficou conhecido no Brasil como o Manual dos 

arquivistas holandeses, em 1898, marcou o surgimento da disciplina arquivística, o que, 

segundo Fonseca (2005, p. 32), destaca um caráter autônomo de campo de 

conhecimento. O reconhecimento da importancia desta publicação reforça a concepção 

prática da Arquivologia, uma vez que, segundo Clarissa Schmidt, o manual foi “capaz 

de elevar práticas e técnicas arquivísticas ao status de ciência, já que se apresentava 

como o resultado de conhecimentos aplicados com vistas a desenvolver 

problemas/fenômenos de ordem prática” (SCHMIDT, 2015, p.73). 

Vale destacar que, ao inserir o campo dos arquivos na perspectiva científica, o 

trio de arquivistas holandeses se preocupou em delimitar os princípios, as funções e a 

terminologia arquivística, com o intuito de tornar claros os seus instrumentos. Para os 

autores, era necessário estabelecer uma terminologia própria em torno dos conceitos de 

arranjo e descrição (MULER; FEITH; FRUIN, 1973). 
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De fato, ainda hoje a terminologia arquivística é frequentemente citada em 

debates científicos e técnicos na área, seja como parte dos problemas teóricos ou como 

fonte de solução. Por isso, optamos por iniciar este trabalho com a problematização 

desta questão. Para tanto, busca-se discutir e comparar as apropriações do conceito 

ordem original, nos dicionários comuns e naqueles especializados em Arquivologia, 

assim como entender até onde tais definições tiveram consequências práticas sobre o 

conceito em sua formulação ao longo do tempo. 

A linguagem permite ao homem a ordenação e a representação do pensamento, 

como bem caracterizou o professor José Luiz Fiorin, “na medida em que o homem é 

suporte de formações discursivas, ele não fala, mas é falado por um discurso” (FIORIN, 

2002, p. 44). Dessa forma, ao se conhecer as palavras, estudam-se também as escolhas e 

todo um contexto social. Ou seja, ao estudar o termo ordem original, na sua formulação 

mais geral, busca-se encontrar pistas para um entendimento mais direcionado no campo 

arquivístico. 

A palavra etimologia significa hoje o estudo científico da origem e da história 

das palavras. A etimologia, enquanto parte da gramática que estuda os significados 

linguísticos, demonstra tipicamente que há continuidade entre a forma e o sentido que 

as palavras têm hoje, bem como entre a forma e o sentido que apresentavam em fases 

mais antigas da língua (ILARI, 2006). De acordo com Rodolfo Ilari, a análise 

etimológica das palavras é uma espécie de arqueologia dos significados, e seu estudo, 

mesmo superficial, pode ser interessante para o uso científico e estudos teóricos em 

diferentes áreas do saber. 

De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 

37) a Arquivologia é o “conjunto de princípios, conceitos e técnicas a serem observados 

na produção, organização, guarda, preservação e uso de documentos em arquivos”. 

Nesse sentido, os princípios arquivísticos estão na base da teoria e constituem o marco 

principal que a diferencia de outras áreas. 

A palavra princípio vem do latim principium e está associada ao seu uso na 

filosofia, referindo-se àquilo que toma o primeiro lugar, a primeira parte, o primeiro 

posto. O princípio é o início, o começo de algo. Por outro lado, o conceito de princípio 

também está associado às proposições ou verdades fundamentais através das quais se 

estudam as ciências, as artes e as normas fundamentais que regem o pensamento e a 

conduta. Ou seja, a palavra princípio relaciona-se à ideia de começo, origem e base. 
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Segundo Mora (2001, p. 229), a noção de princípio existia antes de Aristóteles a 

delimitar. Segundo o próprio, o que caracteriza um princípio é o fato de todos serem 

“fontes donde derivam o ser, ou a geração ou o conhecimento”. 

Segundo o Dicionário de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas, 

“princípio”, entre outras definições, seria a: 

causa primária, preceito, regra, lei, proposição que se põe no início de 

uma dedução, e que é deduzida de nenhuma outra dentro do sistema 

considerado, sendo admitida provisoriamente, como inquestionável 

(são princípios os axiomas, os postulados, os teoremas etc.). 

(FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1986, p. 976) 

 

A partir de tal proposição, podemos dizer que os princípios relativos ao objeto 

de estudo de uma ciência, ao serem definidos, constituem-se nos fundamentos que 

possibilitam o desenvolvimento das análises e práticas relativas ao objeto em questão. 

Nesse sentido, de acordo com Ferreira, os princípios são “proposições diretores de uma 

ciência às quais todo o desenvolvimento posterior deve estar a eles subordinados” 

(1986, p. 1393), ou seja, as observâncias de tais princípios devem vir antes de qualquer 

atividade, pois precedem a prática. 

Tal afirmação gera um conflito paradigmático na Arquivologia, uma vez que 

esta ciência nasce a partir de uma necessidade prática. Nesse âmbito, a autora Clarissa 

Schmidt (2015, p. 54) nos chama a atenção para o fato de que mesmo a Arquivologia 

sendo originada de um fazer, a definição de seus termos deve estar sempre em uma 

“sistemática permanente que relacione a sua aplicação prática, sua constatação empírica 

e sua validade teórica, sempre com o objetivo de significar a realidade em 

conhecimento”. 

Apesar de estudos recentes apontarem para essa relação aproximada entre teoria 

e prática, ainda hoje observamos uma ênfase técnica na Arquivologia, tradição essa que 

não estabelece um consenso e um aprofundamento dos princípios arquivísticos. As 

definições diferem de país para país em virtude da existência de diferentes correntes 

teóricas na área. O próprio princípio de respeito à ordem original, foco desta tese, em 

muitos trabalhos de referência não é reconhecido como um princípio autônomo. A 

formulação deste como um subprincípio ou parte de outro princípio arquivístico é 

comum para alguns autores. 

Vale ressaltar que um princípio, apesar de ser uma regra, não é imutável. As 

formulações teóricas, assim como as sociedades, são fluídas e modificam-se ao longo 
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do tempo, sendo construídas de acordo com uma dada realidade. A partir do momento 

que esta realidade sofre alterações diretas, torna-se urgente a necessidade de repensar os 

princípios, pois não existe razão para a sacralização dos mesmos. Segundo Mara Eliane 

Fonseca Rodrigues 

todo conhecimento humano está vinculado a uma época, é fruto de um 

momento histórico e possui suas limitações, tanto que teorias bem 

sucedidas, em um dado momento, podem ser substituídas por outras. 

(RODRIGUES, 2010, p. 5) 

 

Voltando ao princípio do respeito à ordem original, no que tange ao seu 

entendimento, optamos por iniciar nossa análise a partir de uma busca nos principais 

dicionários terminológicos da área. Por isso, selecionamos as seguintes obras de 

referência: 

 Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, organizado pelo 

Arquivo Nacional do Brasil, de 2005; 

 Dicionário de Terminologia Arquivística, da Associação dos Arquivistas do 

Estado de São Paulo (ARQ-SP), de 1996; 

 Dictionnaire de Terminologie Archivistique, da Direção de Arquivos da 

França, de 2002; 

 Glossary of National Archives of Australia, de 2001; 

 Multilingual Archival Terminology, do Conselho Internacional de Arquivos, 

de 2010; 

 Glossary of Archival and Records Terminology, publicado pela Society of 

American Archivists (SAA) em 2005; 

 Diccionario de Terminología Archivística, publicado pela Subdirección 

General de los Archivos Estatales de España em 1995; 

 Diccionario de Términos Archivísticos (Argentina), de autoria de Víctor 

Hugo Arévalo Jordán, de 1998; 

 Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia, de Murilo Bastos da Cunha 

e Cordélia Robalinho de Oliveira Cavalcanti, de 2008. 

 

A opção metodológica foi identificar como os dicionários especializados 

nomeiam o princípio da ordem original, além de determinar quais os reconhecem como 

http://www.archivists.org/
http://www.archivists.org/
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um princípio autônomo. A ideia foi também realizar um comparativo entre as diferentes 

tradições arquivísticas. Por isso, optamos por trazer uma diversidade de países e línguas. 

A falta de padronização terminológica na área é um obstáculo, não só à 

consolidação teórica como à própria cooperação internacional. De acordo com Antônia 

Heredia Herrera: 

Uma ciência ou uma disciplina necessita ter como veículo de 

expressão um léxico comum para conseguir um entendimento correto. 

É preciso contar com termos claros, exatos, que respondam a 

conceitos universais em matéria de arquivos. Sem dúvida, estamos 

muito longe de alcançar esta situação, já que a dificuldade afeta não só 

as simples denominações – que podiam se salvar com uma tabela de 

equivalências ou glossários –, mas aquilo que é mais grave, a 

disparidade e, sobretudo, a confusão de conceitos, inclusive os 

fundamentais (…). (HEREDIA, 1991, p. 165, tradução nossa) 

 

Ainda de acordo com Michel Duchein, “a terminologia é, de qualquer forma, o 

reflexo da prática profissional. Se a terminologia arquivística é pouco precisa, é bem 

prova de que Arquivologia, ela mesma, está longe de ser uma ciência exata” 

(DUCHEIN, 2007, p. 14). Essas duas impressões de importantes autores da área nos 

possibilitam afirmar que a confusão terminológica não influencia só na escolha das 

palavras, mas causa um problema muito maior, diretamente relacionado ao 

entendimento do conceito e utilização do mesmo. 

Se pensarmos somente no conceito de ordem original, podemos observar como 

este é denominado em diferentes trabalhos. Alguns autores preferem chamar de 

princípio do respeito à ordem original, outros o definem como ordem primária ou 

primitiva. Ainda temos aqueles que se referem somente como ordem original. Uma 

definição mais aprofundada permite um conhecimento e, consequentemente, uma 

melhor aplicação e uso do conceito. 

Nesse sentido, a terminologia, como instrumento teórico e metodológico, 

fornece instrumental para identificar nuances das áreas de conhecimento científico sem 

deixar de observar as variações de uso e a sua inserção histórico-cultural. Por meio da 

identificação de conceitos/noções, termos e definições inscritos nos discursos, é 

possível verificar as formas de constituição dos domínios e seu desenvolvimento, bem 

como as reações que estabelecem com as áreas fronteiriças (SIQUEIRA, 2012, p. 122). 

Como forma sintética de apresentação dos resultados, optamos pela elaboração 

de uma tabela. Nela, os verbetes obedecem à grafia original, porém as suas definições 
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aparecem na forma original e também traduzidas. Conforme pode-se observar no quadro 

1.
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Quadro 1: Definição para ordem original nos dicionários terminológicos 

 

                                                 
3
 O Multilingual Archival Terminology é uma obra de referência criada e mantida por uma comunidade internacional composta por profissionais, acadêmicos, pesquisadores e 

arquivistas. No entanto, sua organização é realizada pela Drª Luciana Duranti, da Universidade Brith Columbia, no Canadá, nesse sentido, optamos por colocar este com seu 

país de origem. Para maiores informações: https://www.ica.org/en/online-resource-centre/multilingual-archival-terminology. Acesso em: 24 de out. 2018.  

Título daobra País de origem Verbete Definição traduzida Definição original 

 

 

 

Multilingual 

Archival 

Terminology 

 

 

 

Canadá
3
 

 

Principle of original order 

 

“O princípio de que os arquivos de uma única 

proveniência devem manter o arranjo (incluindo 

os números de referência) estabelecido pelo 

produtor, a fim de preservar as relações 

existentes, o significado probatório e a utilidade 

dos instrumentos de pesquisa do produtor”. 

(Tradução nossa.) 

“The principle that archives of a single provenance 

should retain the arrangement (including the 

reference numbers) established by the creator in order 

to preserve existing relationships and evidential 

significance and the usefulness of finding aids of the 

creator”. 

 

Respect for original order 

 

“A organização e a sequência dos documentos 

estabelecida pelo produtor, também o principio 

do registrore, respeito pela ordem original, 

ordem primitiva, respeito a ordem anterior.” 

(tradução nossa). 

“The organization and sequence of records 

established by the creator of the records, also registry 

principle, respect for original order, l'ordre primitif, 

respect de l’ordre interieur”. 

Glossary of 

Archival and 

Records 

Terminology 

(SAA) 

 

Estados Unidos 

Original order 

 

A organização e a sequência de documentos 

estabelecidos pelo produtor dos documentos. 

(Tradução nossa.) 

“The organization and sequence of records 

established by the creator of the records”. 

 Restoration of original order “O processo de retorno dos documentos para a 

organização e a sequência estabelecida por seu 

produtor” (Tradução nossa). 

“The process of returning materials to the 

organization and sequence established by their 

creator”. 

Dictionnaire de 

Terminologie 

Archivistique 

 

França 

Respect de l’ordre primitif / 

originel 
Princípio que consiste em manter intacta ou 

restaurar a classificação interna dos 

documentos, estabelecida pelo produtor. Esse 

princípio resulta do respeito aos fundos. 

(Tradução nossa.) 

“Principe consistant, au sein d’un fonds d’archives, à 

maintenir intact ou à le restaurer le classement 

interne des documents qui le compose établi par le 

producteur. Ce principe découle du respect des 

fonds”. 

Diccionario de 

Terminología 

Archivística 

 

Espanha 

Principio de procedencia “Princípio fundamental da arquivística que 

estabelece que os documentos produzidos por 

uma instituição ou organismo não devem ser 

misturados com os outros. Derivado do 

“Principio fundamental de la archivística que 

establece que los documentos producidos por una 

institución u organismo no deben mezclarse con los 

de otros. Derivados del principio de procedencia son: 

https://www.ica.org/en/online-resource-centre/multilingual-archival-terminology
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principio da proveniência são: A) O princípio 

de respeito à estrutura estabelece que a 

classificação interna de um fundo deve 

responder à organização e às competências da 

instituição ou organismo produtor. B) O 

princípio de respeito à ordem original 

estabelece que a organização dada ao fundo 

pela instituição ou organismo produtor não 

deve ser alterada, pois deve refletir suas 

atividades reguladas pela regra processual” 

(Tradução nossa). 

A) El principio de respeto a la estructura establece 

que la clasificación interna de un fondo debe 

responder a la organización y competencias de la 

institución u organismo productor. B) El principio de 

respeto al orden original establece que no se debe 

alterar la organización dada al fondo por la 

institución u organismo productor, ya que ésta debe 

reflejar sus actividades reguladas por la norma de 

procedimiento”. 

Diccionario de 

Términos 

Archivísticos 

 

 

Argentina 

Princípio da ordem original “Princípio da ordem original. Princípio de 

respeito à estrutura (orgânica e funcional) que 

gerou os documentos”. (Tradução nossa.) 

“Principio de orden original. Principio de respeto a la 

estructura (orgânica y funcional) em que se generan 

los documentos”. 

Dicionário 

Brasileiro de 

Terminologia 

Arquivística 

 

 

Brasil 

Princípio do respeito à ordem 

original 

“Princípio segundo o qual o arquivo deveria 

conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, 

pessoa ou família que o produziu”. 

 

Dicionário de 

Terminologia 

Arquivística 

 

 

Brasil 

Princípio do respeito à ordem 

original 

“Princípio que, levando em conta as relações 

estruturais e funcionais que presidem a gênese 

dos arquivos, garante a sua organicidade”. 

 

Dicionário de 

Biblioteconomia e 

Arquivologia 

 

Brasil 

Princípio de reconstituição da 

ordem original 
p. de constituição da ordem original: 
princípio do respeito à ordem original. p. do 

respeito à estrutura arquivística principle of 

respect for/of archival structure: princípio 

arquivístico fundamental, segundo o qual um 

fundo (ou núcleo) de arquivo deve manter ou 

receber um arranjo correspondente às estruturas 

administrativas da entidade ou pessoa física que 

o produziu; princípio do respeito à estrutura 

interna, respeito a estrutura arquivística: 

integridade dos fundos, princípio da 

proveniência, principio do respeito à ordem 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

original.  p. do respeito à estrutura interna: 

princípio do respeito à estrutura arquivística. p. 

do respeito à ordem original original order, 

principle of respect for original order, principle 

of sanctity of the original order, registry 

principle, restoration of the original order, 

sanctity of the original order princípio 

arquivístico fundamental, segundo o qual os 

arquivos que procedem, isto é, que provêm de 

uma mesma origem, devem manter o mesmo 

arranjo (ou ordenação) estabelecido pelo órgão 

de origem; princípio de reconstituição da ordem 

original, reconstituição da ordem original, 

reestabelecimento da ordem original – 

integridade dos fundos, princípio da 

proveniência, princípio do respeito à estrutura 

arquivística. p. do respeito à ordenação 

prévia: princípio do respeito à ordem original. 
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Os dicionários de terminologia são ferramentas importantes para a consolidação 

e comunicação científica em qualquer área do conhecimento. Qualquer disciplina e 

ciência tem a necessidade de um conjunto de termos rigorosamente definidos pelos 

quais designa as noções que lhe são úteis (SILVA et al, 2011, p. 114). 

Segundo Lara (2008), a principal contribuição da terminologia não é apenas a 

mera identificação dos termos, mas a “validação social das escolhas de forma e de 

conteúdo, como expressão pragmática da observação dos discursos das comunidades de 

uso”. A partir de uma observação inicial das definições acima, percebemos como o 

princípio de respeito à ordem original obedece à tradição arquivística de cada país. 

Os dicionários têm por objetivo analisar os vocábulos e os vocabulários de um 

determinado idioma. Nesse sentido, tanto para o desenvolvimento de um dicionário 

terminológico quanto para o de um dicionário de línguas, o responsável por sua 

elaboração categoriza as palavras a fim de associá-las a determinados conceitos, 

conforme Biderman: 

 

A atividade de nomear resulta do processo de categorização. Por sua 

vez, a categorização fundamenta-se na capacidade de discriminação de 

traços distintivos entre os referentes percebidos ou apreendidos pelo 

aparato sensitivo e cognitivo do homem. A esse processo segue-se o 

ato de nomear. Por essa razão, a categorização é o processo em que se 

baseia a semântica de uma língua natural, por meio do qual o homem 

desenvolveu a capacidade de associar palavras a conceitos. 

(BIDERMAN, 2006, p. 1) 

 

Para o autor, a tradição e o discurso predominantes na sociedade destacam-se 

nas opções metodológicas de definição e escolhas em um dicionário. O próprio radical 

logia da palavra terminologia tem sua origem grega e corresponde à composição de log 

(o) com ia, denotando o sentido de “discurso, expressão, linguagem, estudo, ciência, 

coleção” (BIDERMAN, 2006, p. 1).  

De acordo com Eni Orlandi (2009, p. 15-19), a língua possui um sentido 

simbólico e parte de um trabalho social geral. Para a autora, que pesquisa a análise do 

discurso, a relação entre linguagem e pensamento, e entre pensamento e mundo, não são 

unívocas. Nos estudos discursivos, a língua não é só uma estrutura, mas um 

acontecimento afetado pela história. Ou seja, a história ou a tradição produzem um 

capital simbólico de reconhecimento da língua, dos discursos e, consequentemente, das 

definições terminológicas. 
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A arquivística, por exemplo, refere-se ao corpo de conhecimento relacionado ao 

entendimento e ao tratamento dos arquivos. As preocupações terminológicas ampliam-

se ao se perceber como a disciplina e suas questões se alargaram em decorrência do 

crescimento do campo científico da Arquivologia. 

Se princípios e funções têm sido apropriados e algumas vezes 

ressignificados pelas diferentes abordagens, nos mais diversos países e 

ao longo do tempo, principalmente a partir dos resultados de 

experiências com documentos públicos cuja produção, acúmulo e 

tratamento variam de um país para outro, as práticas da profissão do 

arquivista também se alteram, o que implica aceitar que as teorias e 

metodologias são abordadas pela literatura da área em suas 

especificidades, dificultando a comunicação das pesquisas e a troca de 

conhecimento. (SCHMIDT, 2015, p. 57) 

 

Com a observação dos verbetes descritos nos dicionários especializados (Quadro 

1), é possível perceber como estes refletem uma linha de pensamento e uma construção 

teórica muito específica, de acordo com a realidade atual associada à herança conceitual 

e prática. Para Michel Duchein (2007, p. 15), tanto a terminologia quanto a própria 

Arquivologia estão extremamente ligadas aos sistemas jurídicos governamentais e 

administrativos de cada país. Por consequência, seu vocabulário reflete todo um 

conjunto de conceitos que, por definição, dificilmente pode ser transposto de um país a 

outro. 

O conceito de respeito à ordem original (respect de l’ordre primitif/originel) no 

dicionário francês, por exemplo, tem uma relação muito próxima com a definição de 

respeito aos fundos, sendo, inclusive, parte dele. Tal afirmação nos dá a exata medida da 

importância deste conceito para os arquivistas franceses. O princípio do respeito aos 

fundos, foi enunciado pela primeira vez em 1841 pelo então chefe da Seção 

Administrativa dos Arquivos Departamentais do Ministério do Interior da França, 

Natalis de Wailly. 

Assim como na França, o Diccionario de Terminología Archivística, publicado 

pela Subdireção Geral dos Arquivos Estatais Espanhóis, não reconhece a identidade 

autônoma do princípio de respeito à ordem original; inclusive, não possui um verbete 

próprio. A ordem original é por eles definida como parte do princípio da proveniência. 

É interessante notar que, na versão em língua espanhola do Multilingual Archival 

Terminology, existe a entrada “princípio de respeito à ordem original” (principio de 

respeto al orden original) que corresponde à tradução literal do verbete escrito em 

português no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. 
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Nesse sentido, se a proposta de um dicionário de terminologia arquivística, de 

acordo com Carol Couture (1982), é a de ser um instrumental básico adequado e 

consensual, de forma a sanar as dificuldades de entendimento e reduzir a qualidade 

técnica dos trabalhos, o que possibilita um intercâmbio internacional, é possível 

perceber, por meio desses poucos exemplos, que, na Arquivologia, as realidades 

distintas ainda são marcantes nas formulações teóricas. 

Os conceitos apresentados são definidos de formas específicas de acordo com 

seus países, o que reafirma a influência dos contextos histórico, administrativo e 

geográfico sobre os arquivos. As diferentes tradições sob as quais o termo é definido 

explica o fato de não haver “um conceito único e de aplicação universal” na teoria 

arquivística (INDOLFO, 2007, p. 33). 

Nesse viés, segundo Marilda Lara (2006), a principal contribuição da 

terminologia não seria a mera identificação dos termos, mas a validação social das 

escolhas de forma e de conteúdo, como expressão pragmática da observação dos 

discursos das comunidades de uso. Ou seja, as estruturas de organização conceituais 

reproduzem os contextos histórico-culturais e suas transformações no tempo e no 

espaço. 

O trabalho de definição e aprimoramento dos dicionários terminológicos deve 

ser algo constante e periódico, principalmente em virtude do rápido crescimento e 

ampliação do campo científico da Arquivologia. Os constantes debates em torno da 

divulgação e do intercâmbio de informações por meio da internet trouxeram à tona 

discussões em torno da normalização. Para alguns teóricos, como Michael Fox (2007), 

por exemplo, existem muitas vantagens em se buscar não só um vocabulário comum, 

mas um conjunto de normas, padrões e consistências em nossas práticas arquivísticas. 

O intercâmbio teórico a partir da criação do Conselho Internacional de Arquivos 

(ICA) destacou a necessidade de reformulação dos princípios e funções da área. Nesse 

sentido, as preocupações terminológicas no campo dos arquivos tornaram-se mais 

presentes, assim como a busca por iniciativas sobre o assunto por parte de instituições 

internacionais. 

Sendo por isso, o Conselho Internacional de Arquivos pioneiro na promoção de 

publicações terminológicas multilíngues sobre arquivos, ao mesmo tempo em que 
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suscitou o crescimento na área de debates em torno do tema em eventos técnico-

científicos
4
. 

No campo dos arquivos, pode-se dizer que a primeira tentativa de se 

estabelecer uma unidade terminológica é atribuída ao arquivista 

italiano Eugênio Casanova nos anos 1930, mas é com a fundação do 

Conselho Internacional de Arquivos em 1948 e a partir disto a 

existência de Congressos internacionais específicos em Arquivologia, 

que vamos encontrar resultados quanto às questões terminológicas no 

interior de sua comunidade científica. (SCHMIDT, 2015, p. 54) 

 

Voltado para a ordenação e disseminação dos conceitos e métodos de trabalho 

utilizados pelos profissionais de arquivos, o ICA divulgou, em 2010, o Multilingual 

Archival Terminology (MAT)
5
. O projeto de pesquisa reúne pesquisadores de diversas 

nacionalidades e é uma iniciativa da Seção de Educação e Formação Arquivística do 

Conselho Internacional de Arquivos, em conjunto com o Projeto InterPARES
6
, sob 

liderança da pesquisadora Luciana Duranti. 

A obra apresenta as definições - em diversos idiomas - em uma plataforma 

disponibilizada de forma gratuita e universal na rede mundial de computadores e conta 

com recursos de edição colaborativa e conexões hipertextuais entre os termos dos 

diversos idiomas por ela relacionados. O dicionário está disponível em vinte idiomas, 

inclusive o português. Sua lista de termos (em português) contabiliza 242 (duzentos e 

quarenta e dois) itens, disponibilizados em ordem alfabética e acessíveis 

individualmente. 

Ao disponibilizar versões em outras línguas, o MAT utiliza, na maioria dos 

idiomas que não o inglês, a definição dos termos presente nos principais dicionários 

terminológicos de cada país. Nesse sentido, a maioria dos verbetes em português 

recupera os significados apresentados no Dicionário Brasileiro de Terminologia 

                                                 
4
 Destaco aqui o 2º Congresso Internacional de Arquivos, em 1953, onde “o problema da terminologia 

arquivística” foi parte da temática do evento. Assim como a primeira versão das Conférences 

Internationales des Tables Rondes des Archives, em 1954, onde a terminologia também foi debatida. (Ver 

MARQUES, 2011, p. 112-113). A publicação, em 1953 pelo CIA, do Lexicon of Archival Terminology 

foi uma tentativa pioneira de consolidação terminológica de uso internacional. A obra tinha por objetivo 

definir os principais termos referentes a arquivos e à Arquivologia, fazendo a correspondência em 

diversos idiomas. Vinte anos depois, em 1984, novamente por iniciativa do CIA, com o apoio da Unesco, 

foi publicado o Dictionary of Archival Terminology (DAT), oriundo de um grupo de trabalho instituído 

pelo próprio CIA em 1977 (SILVA et al, 1999, p. 232). Esse dicionário teve ainda outras edições nos 

anos de 1988 e 2002, respectivamente. 
5
 Disponível em: < http://www.ciscra.org/mat/>. Acesso em: 21 nov. 2016. 

6
 Projeto de pesquisa sobre a preservação de documentos arquivísticos autênticos em sistemas 

informatizados. Para mais informações, ver: <http://www.interpares.org/ip3/ip3_index.cfm?team=4>. 

Acesso em: 21 nov. 2016. 
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Arquivística (DBTA). Por isso, nessa pesquisa, optou-se por utilizar a versão em inglês 

do dicionário, uma vez que esta apresenta a elaboração do próprio Conselho 

Internacional de Arquivos para os dois verbetes acerca da ordem original: Principle of 

original order e Respect for original order. 

Apesar de possuir dois termos com definições iguais, percebe-se como, neste 

dicionário, na versão em inglês, o princípio da ordem original é um conceito único e de 

extrema importância para a manutenção dos contextos originais. Também é confirmada 

a autonomia conceitual da ordem original no dicionário, uma vez que o MAT em inglês 

não faz remissiva deste conceito a nenhum outro princípio arquivístico. 

Assim como na versão em inglês, na da língua portuguesa, disponível pelo 

dicionário do CIA, é possível recuperar a ordem original em dois verbetes com 

definições iguais: o princípio da ordem original e o princípio do respeito à ordem 

original. Essa organização, conforme já mencionado, segue a formulação presente no 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, publicado em formato físico e 

digital em 2005, pelo grupo de trabalho instituído no âmbito do Arquivo Nacional e 

aprovado pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ). 

Fruto de um projeto iniciado na década de 1990, esta obra foi a primeira a ser 

produzida por uma instituição pública brasileira e reconhecida como o instrumento 

terminológico oficial devido à resolução do Conarq nº 23 de 2006, que recomenda a 

adoção do DBTA pelos integrantes do Sistema Nacional de Arquivos. No prefácio da 

publicação, escrito por Jaime Antunes da Silva, então diretor-geral do Arquivo Nacional 

e presidente do Conarq, assim como na própria resolução, a terminologia se destaca 

como um “instrumento de fundamental importância para a normalização conceitual das 

atividades inerentes ao fazer arquivístico” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 5). 

O dicionário é composto por 595 entradas (considerando os termos sinonímios 

ou de equivalência conceitual) e 462 verbetes com definições próprias (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 15). De acordo com esta obra, é possível considerar a existência 

de seis princípios arquivísticos e dois termos nos quais a palavra princípio ocorre 

apenas na definição. 

O DBTA, assim como o Multilingual Archival Terminology, relaciona o 

princípio de respeito à ordem original, à concepção de arranjo adotada pelo produtor, ou 

seja, à sequência de operações intelectuais e físicas criadas para a organização e 

consequente utilização dos documentos. Vale ressaltar que o dicionário brasileiro, 

apesar de fazer referência ao princípio da proveniência por meio da remissiva “ver”, não 
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confunde ou reúne os dois termos, mas, sim, reconhece o princípio de respeito à ordem 

original como algo independente. 

A mesma autonomia conceitual pode ser observada no verbete referente ao 

princípio da ordem original, desenvolvido pelo Dicionário de Terminologia Arquivística 

e publicado pela primeira vez em 1996 pela Associação dos Arquivistas Brasileiros, sob 

a coordenação, de Ana Maria de Almeida Camargo e Heloísa Liberalli Bellotto. 

O Dicionário de Terminologia Arquivística está em sua terceira edição, 

publicada em 2012, após mais um ciclo de estudos do grupo de trabalho de 

Terminologia Arquivística da Associação de Arquivistas de São Paulo. Para as autoras, 

o dicionário não tem a pretensão de ser exaustivo. Seu objetivo é o de abarcar grandes 

conjuntos temáticos: os princípios e funções arquivísticas; a metodologia e o tratamento 

documental; o documento e sua análise documental; o acesso, a utilização e a difusão; a 

preservação; a reprografia; e a informática (CAMARGO; BELLOTTO, 2012, p. 9). 

A pesquisa para os termos referentes aos princípios arquivísticos identificou que 

o dicionário considera apenas a existência de dois: o princípio da proveniência e o 

princípio de respeito à ordem original. 

A manutenção da ordem original é definida no Dicionário de Terminologia 

Arquivística pela entrada Princípio de respeito à ordem original, e o relaciona 

diretamente à gênese dos arquivos. Diferente do dicionário publicado pelo Arquivo 

Nacional, já analisado anteriormente, nesta obra não temos uma relação direta com a 

palavra arranjo. Essa opção, mesmo que simbólica, representa a importância que esta 

obra empresta ao processo de produção documental. 

Vale ressaltar que, historicamente, a Arquivologia brasileira sempre diferenciou 

o uso dos vocábulos classificação e arranjo, sendo o último designado somente para a 

organização de documentos em arquivos de terceira idade, como bem salientou Renato 

Sousa (2007, p. 84). Nesse sentido, ao suprimir a palavra arranjo, o dicionário sugere - 

assim como Hilary Jenkinson em seu manual, o qual será abordado mais adiante neste 

capítulo - que o respeito à ordem original está intimamente relacionado ao processo de 

produção dos documentos e sua representação fiável do contexto. 

Ainda sobre o dicionário, não podemos deixar de considerar que ele representa 

um amadurecimento das discussões terminológicas que envolveram os profissionais de 

arquivo nos últimos anos. As exigências colocadas atualmente - em virtude do 

crescimento da atuação do arquivista em instituições públicas e privadas, e pela 

consequente necessidade de superar os equívocos decorrentes do uso de manuais 
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estrangeiros e de suas poucas traduções (CAMARGO; BELLOTTO, 2012, p.7) - 

impulsionaram a revisão e a reedição do dicionário por três vezes, esforço este não 

empreendido também pelo Arquivo Nacional/Conarq, responsável pela publicação do 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. A última e única versão deste 

dicionário é de 2005, onde, já em seu prefácio, apresentava a explícita intenção da 

realização de uma revisão periódica. 

 

[...] o Arquivo Nacional e o próprio CONARQ promoverão a revisão, 

num prazo de dois anos, da presente versão, esperando-se contar, para 

isso, com a colaboração ativa de técnicos, professores e estudantes de 

graduação e pós-graduação em arquivologia e áreas afins. (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 7) 

 

Todavia, até o fechamento desta pesquisa, isto ainda não ocorreu. A necessidade 

de prover aos conceitos fundamentais da área uma sistematização capaz de construir 

uma estrutura sólida para a Arquivologia passa pela consolidação da terminologia e sua 

constante revisão. De acordo com Renato Sousa, o arcabouço teórico-metodológico 

arquivístico 

moldado em meados do século XIX, não dá mais conta de resolver os 

problemas impostos pela grande massa de informações acumuladas 

diariamente pelas organizações contemporâneas, pela disseminação de 

novas tecnologias, pela instabilidade crônica das instituições e pelo 

desenvolvimento social (...). (SOUSA, 2003, p. 241-242) 

 

Para a Arquivologia, não por acaso, os primeiros marcos da terminologia 

coincidem com o momento de afirmação da disciplina no país, na década de 1970, 

quando ocorreram, dentre outros fatores, a inauguração de cursos de graduação, a 

promoção de eventos técnico-científicos sobre arquivos
7
 e a criação de associações 

profissionais (MARQUES, 2013; SANTOS, 2011). 

Tanto a falta de análise crítica e clareza quando se trata da definição de conceitos 

quanto a utilização de uma terminologia específica são nomeadamente dois dos 

problemas identificados na literatura de arquivo como um todo. As bases terminológicas 

são essenciais, uma vez que um vocabulário especializado unívoco e de conhecimento 

geral possibilita compartilhamento, difusão e maior consistência às informações. 

                                                 
7
 Estamos nos referindo à listagem de termos apresentada em 1972 no I Congresso Brasileiro de 

Arquivologia (CBA) e incluído nos anais do evento em 1979, conhecida como “Glossário Danneman”, 

que, por opções metodológicas, não será explorada na presente tese. 
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Retomando a hipótese original desta tese, onde consideramos que não existe um 

consenso no que diz respeito ao princípio da ordem original, podemos observar que, 

apesar de encontrarmos nos dicionários denominações similares sob a mesma acepção, 

estas serve somente como algo indicativo, sem uma definição conceitual significativa. A 

exceção fica a cargo do Glossary of Archival and Records Terminology, publicado em 

2005 pela  Society of American Archivists (SAA). 

O glossário organizado por Richard Pearce-Moses é o mais completo 

instrumento terminológico identificado no âmbito desta pesquisa. Além de possuir um 

grande número de entradas (2.000), suas definições são claras e aprofundadas em uma 

seção nomeada de Notas. Cada verbete recebe ainda uma indicação de bibliografia, com 

um objetivo claro de aplicação prática do conceito definido. Para o verbete ordem 

original, por exemplo, na parte das notas encontramos a seguinte definição: 

Ordem original é um princípio fundamental dos arquivos. A 

Manutenção dos documentos na ordem original serve a dois 

propósitos. Primeiro, ele preserva as relações existentes e o 

significado probatório que pode ser inferido a partir do contexto dos 

documentos. Em segundo lugar, ele explora os mecanismos do 

produtor para acessar seus documentos, salvar os arquivos de trabalho 

e criar novas ferramentas de acesso. 

Ordem original não é a mesma coisa que ordem de chegada 

(recebimento) dos materiais. Itens são evidentemente misturados, mas 

claramente podem refletir sua localização adequada. Os documentos 

podem ter tido sua ordem original perturbada, muitas vezes durante o 

uso inativo antes da transferência para os arquivos; veja “restauração 

da ordem original”. 

Uma coleção pode não ter ordem significativa se o produtor armazena 

itens de forma aleatória. Em tais casos, muitas vezes, arquivistas 

impõem um ordem para os documentos de forma a facilitar o arranjo e 

descrição. O princípio do respeito pela ordem original não se estende a 

respeitar o caos inicial. (GLOSSARY OF ARCHIVAL AND 

RECORDS TERMINOLOGY, 2005, verbete: original order, tradução 

nossa) 

 

A opção de reproduzir na integra a nota referente ao verbete original order deu-

se em primeiro lugar ao seu grau de complexidade e por dar conta de definir de forma 

clara diversos pontos conflitantes e, por isso, fonte de críticas em torno da ordem 

original; assunto este que será apresentado mais adiante no capítulo. A relação com a 

possibilidade de restauração à ordem original só aparece nesta definição e na 

apresentada pelo Glossary of National Archives of Australia. 

Atualmente, a proposta de restauração da ordem original vem sendo debatida 

principalmente pelos críticos da Arquivologia afinados com concepções pós-modernas, 

http://www.archivists.org/
http://www.archivists.org/
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assunto abordado no item 1.3 desta tese. Para este grupo, a restauração da ordem 

original nunca será alcançada, uma vez que cada nova ordem ou opção implementada 

pelo arquivista refere-se a um novo trabalho de representação de criação e, nesse 

sentido, o profissional também se torna um produtor do arquivo, construindo, assim, um 

algo novo. 

De toda forma, esta concepção “pós-moderna” não é uma preocupação 

apresentada no Glossário da Associação dos Arquivistas Americanos. Ao definir o 

termo restoration of original order, o glossário deixa evidente a ideia do retorno dos 

documentos para a organização e sequência originais estabelecidas por seu produtor. 

Por fim, a análise dos dicionários apresentada também demonstra com clareza 

como o princípio de respeito à ordem original pode ser pensado inicialmente como a 

manutenção dos documentos de acordo com a ordem dada pelo produtor. De acordo 

com tais acepções, percebemos também que o princípio de respeito à ordem original - 

nomenclatura esta que será adotada a partir de agora ao longo deste trabalho, assim 

como é usada pela terminologia brasileira confirmada pelos dicionários - apresenta em 

determinados países uma relação direta com o princípio da proveniência ou com o 

princípio de respeito aos fundos. 

A questão torna-se ainda mais complexa quando estes dois princípios (respeito 

aos fundos e proveniência) também não ficam claros ou não estão colocados de maneira 

uniforme na literatura arquivística internacional. O problema terminológico da 

Arquivologia é agravado pela tradição manualística e suas limitações ao enfrentar 

questões de compreensão cada vez mais difíceis, em geral associadas à abrangência 

meramente nacional de determinadas obras deste porte, muitas vezes traduzidas ou 

utilizadas em outros países que possuem uma forma totalmente diversa de lidar com 

arquivos. 

Todas essas questões possibilitam que arquivistas não entendam de forma 

substancial os princípios arquivísticos e mesmo assim os coloquem em prática nas suas 

rotinas diárias. Tal fato não pode passar despercebido, uma vez que, de acordo com 

Richard Cox, “para uma disciplina, um princípio é uma lei aplicável para tudo, por 

todos e em todas as situações” (COX, 1986, p. 229, tradução nossa). 

Ainda no campo teórico e na tentativa de buscar o entendimento do princípio de 

respeito à ordem original, procuraremos agora entender o conceito em si, seu 

surgimento enquanto campo teórico e suas formulações iniciais apresentadas em obras 

de cunho arquivístico. 
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1.2 O conceito na literatura da área 

 

A Arquivologia enquanto teoria é fruto da realidade moderna e de mudanças 

institucionais e políticas que ocorreram na Europa a partir do final do século XVIII e 

início do XIX, estando relacionadas às práticas científicas deste período, especialmente 

aquelas impulsionadas pelo positivismo nas ciências humanas. 

De acordo com Gustavo Saldanha (2016), o positivismo, apesar de atualmente 

“soar” como algo estanque, enrijecido e em alguns casos até mesmo pejorativo, foi um 

importante movimento de tomada de decisão de sua época. Se relacionarmos as ciências 

documentárias como a Biblioteconomia e a Arquivologia a este movimento filosófico, 

conceitual e prático, percebemos como as preocupações com o acesso universal 

impulsionaram os arquivos públicos a desenvolverem e aprofundarem suas práticas por 

meio de formulações teóricas válidas. 

De acordo com Maria Odila Fonseca (2005, p. 55), a Arquivologia foi 

profundamente marcada “em suas origens pelos aspectos pragmáticos vinculados às 

práticas burocráticas, visando a eficácia na guarda e preservação de arquivos, 

notadamente os públicos”. Podemos, portanto, inferir que a Arquivologia surgiu da 

observação e reflexão da experiência prática relacionada à disseminação dos resultados, 

experimentos e procedimentos reunidos em forma de manuais. 

De fato, a partir do século XIX, diversos manuais arquivísticos foram publicados 

com o objetivo de consolidar suas práticas de trabalho. No final daquele século, a 

técnica começou a dar espaço a um corpo teórico, representado em manuais que 

consubstanciam as bases da Arquivologia (DUCHEIN, 1993). 

Nesse sentido, julgamos importante mapear a formulação dada ao princípio de 

respeito à ordem original presente nos manuais, que inicialmente atuaram como 

importantes ferramentas para o alcance de um status científico da área. No entanto, 

buscamos também neste trabalho analisar outras obras presente na literatura da área, que 

preocupadas em representar uma unidade de pesamento teórico pudessem ser 

representativas no entendimento e divulgação do princípio em questão. 

Trabalhar com esta literatura também significou uma opção interessante 

considerando a possibilidade de tecer a trajetória do pensamento arquivístico 

internacional, principalmente em virtude da forte tradição manualística que caracteriza a 

área (FONSECA, 2005). Isso significa que essas publicações, com suas normas e 



 

 

39 

 

técnicas aplicáveis às mais diversas situações profissionais nos arquivos, podem ser 

consideradas um importante arcabouço conceitual da Arquivologia. 

A análise realizada visou incluir textos de diversos países com tradições e 

pensamentos arquivísticos distintos e de épocas variadas
8
. Foram selecionados aqueles 

que se destacam no cenário arquivístico internacional. Privilegiamos trabalhos com 

propostas mais generalizantes, com enfoque na sistematização de práticas e no 

aprofundamento teórico e conceitual. 

Vale ressaltar que a possibilidade de acesso a tais obras também foi um dos 

nossos critérios. Por isso, só relacionamos aqui as que foram efetivamente consultadas. 

O levantamento preliminar completo apresentou 75 trabalhos, que poderiam em algum 

momento se preocupar com o princípio de respeito à ordem original
9
. No entanto, em 

virtude de melhor organização, apresentamos no Quadro 2 somente os que faziam 

referência direta ao princípio de respeito à ordem original. 

O recorte cronológico inicial remonta ao final do século XIX, com o trabalho 

considerado um dos pilares do conhecimento teórico e metodológico arquivístico, 

conhecido no Brasil como Manual dos Arquivistas Holandeses. Nesse âmbito, no que 

tange os manuais, vale ainda destacar que reconhecemos as suas limitações, 

“relacionadas às contingências históricas de cada país ou região, muito ligadas às 

demandas práticas da organização e disponibilização dos acervos”; ou seja, os manuais 

são resultado do conhecimento sistematizado a partir das experiências específicas em 

estruturas governamentais, administrativas, contextos culturais e, consequentemente, 

arquivísticos específicos e variados. Dessa forma, tais obras possuem a marca da 

referência espaço temporal na qual se originaram (LACERDA, 2008, p. 30). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Nossa seleção buscou contemplar as realidades norte-americana, espanhola, francesa, inglesa, 

holandesa, italiana e brasileira. 
9
 Para ter acesso a um extenso levantamento da literatura arquivística internacional e nacional, ver: 

MARQUES, Angélica Alves da Cunha. A Arquivologia Brasileira: busca por autonomia científica no 

campo da informação e interlocuções internacionais. Rio de Janeiro, 2013. 
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Quadro 2: Literatura arquivística e o princípio de respeito à ordem original 

 

Título da obra País de origem Texto traduzido Texto original 

ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. Manual de procedimentos para 

o tratamento documental. São Paulo: 

Arquivo do Estado de São Paulo, 1998. 

 

Brasil 

“[...] considerando-se o princípio do respeito à 

ordem original, entendido como aquele que, 

“levando em conta as relações estruturais e 

funcionais que presidem a gênese dos arquivos, 

garante sua organicidade” [...]” (1998, p. 26). 

 

 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES 

FRANÇAIS. Manuel d’archivistique: 

théorie et pratique des archives 

publiques em France. Paris: 

S.E.V.P.E.N, 1970. 

 

 

 

França 

“De fato, dentro do escopo limitado dos grupos de 

documentos com os quais estamos lidando 

atualmente, o princípio fundamental de respeito 

aos fundos só pode ser aplicado em conformidade 

com a ordem original”. (1970, p. 197, tradução 

nossa). 

“En effet, dans le cadre restreint des groupes de 

documents dont nous traitons actuellement, le 

principe fondamental du respect des fonds ne 

trouve son application que dans le respect de 

l’ordre originel”. (1970, p. 197) 

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos 

Permanentes: tratamento documental. 4ª 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

 

Brasil 

“O segundo princípio é o relativo à ordem que 

tinham os documentos quando na primeira e na 

segunda idades. Tanto o canadense Carroll quanto 

o alemão Ernest Posner, o Registraturprinzip 

seria o princípio também chamado de “santidade” 

da ordem original. Assim, ademais de não 

mesclar papéis de uma repartição com os de 

outra, o arquivista teria ainda que respeitar o 

arranjo interno com que esses papéis vieram do 

órgão de origem”. (2006, p. 131). 

 

BELL, Alan; BROWN, Caroline. The 

Recordkeeper’s Brookshelf. Reino 

Unido: University of Dundee, 2013. 

 

Inglaterra 

“O arranjo arquivístico tradicionalmente envolve 

o agrupamento de arquivos, a criação de 

subgrupos dentro desses grupos principais e a 

decisão sobre a ordem desses subgrupos e os itens 

dentro deles. Três dos melhores princípios de 

arquivamento conhecidos relacionam-se ao tema 

do arranjo. Estes princípios são: respeito aos 

fundos, princípio da proveniência e princípio da 

ordem original.” (2013, p. 42, tradução nossa). 

“Archival arrangement has traditionally involved 

grouping archives, creating sub-groups within 

these main groups, and deciding on the order of 

these sub-groups and the items within them. 

Three of the best know archival principles relate 

to the subject of arrangement. These principles 

are:  respect des fonds, the principle of 

provenance and  the principle of original order” 

(2013, p. 42). 
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“Como Muller, Feith e Fruin, e como Jenkinson, 

Schellenberg argumentou que os arquivos 

deveriam ser organizados o mais próximo 

possível na ordem seguida pela agência de criação 

quando eles estavam em uso atual. No entanto, ele 

também reconheceu que haveria momentos em 

que a ordem original era ininteligível ou 

inexistente e quando "o arquivista pode conceber 

um sistema próprio". Para Schellenberg, essa era 

uma possibilidade real, já que, diferentemente da 

Europa, não havia uma forte tradição documental 

nos Estados Unidos, e alguns documentos 

provavelmente seriam desordenados antes da 

transferência para o arquivo”. (2013, p. 44-45, 

tradução nossa). 

“Like Muller, Feith and Fruin, and like Jenkinson, 

Schellenberg argued that archives were to be 

arranged as far as possible in the order followed 

by the creating agency when they were in current 

use. However, he also acknowledged that there 44 

would be times when the original order was 

unintelligible or nonexistent and when ‘the 

archivist may devise a system of his own’. For 

Schellenberg, this was a real possibility as, unlike 

in Europe, there was no strong registry tradition 

in America, and some records were likely to be 

disordered before transfer to the archive” (2013, 

p. 44-45). 

CASANOVA. Eugenio. Archivistica. 2ª 

ed. Siena: Stab. Arti. Grafiche Lazzeri, 

1928. 

 

Itália 

“É claro que esse esquema geral não tem outra 

finalidade senão indicar a maneira pela qual um 

arquivo deve ser organizado para corresponder 

exatamente à instituição de onde ele vem. Por 

pouco que se reflete nela, vemos que ela 

corresponde precisamente à maneira pela qual um 

corpo, um indivíduo se eleva, se desenvolve e 

cessa; que assume quase a forma de um 

organismo perfeito com articulações e membros, 

como era na verdade enquanto redimia seus atos, 

que até agora vieram. Ela nos representa, nos 

mostra como a história desse organismo ainda 

está em ação e, portanto, justamente merece o 

título de método histórico por excelência, com o 

qual o chamamos na Itália, e segundo o qual, 

somente, reconhecemos que podemos proceder a 

rearranjo dos arquivos das entidades cessadas” 

(1928, p. 218), tradução nossa. 

“Naturalmente quello schema generale non ha 

altro fine, se non quello d’indicare il modo, 

secondo il quale deve essere articolato un archivio 

per corrisponde re esattamente all’istituzione, 

dalla quale proviene. Per poco che vi si rifletta si 

vede infatti che corrisponde precisamente al modo 

col quale un corpo, un individuo sorge, si svolge e 

cessa; che assume quasi la forma di un organismo 

perfetto con art icolazioni e membra, quale era in 

verità mentre redigevansi gli atti, sino a noi 

pervenuti. Esso ci rappresenta, ci raffigura come 

ancora in azione la storia di quell’organismo e 

quindi merita a ragione il titolo di metodo storico 

per eccellenza, col quale in Italia l'appelliamo, e, 

secondo il quale, soltanto, riconosciamo si possa 

procedere al riordinamento degli archivi degli enti 

cessati” (1928, p. 218). 

CENTRO DE PESQUISA E 

DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA DO BRASIL. 

 

 

Brasil 

“O arranjo deve levar em consideração, sempre 

que possível, a ordem original dos documentos, 

ou seja, a forma em que estavam dispostos ao 
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Procedimentos técnicos em arquivos 

privados. Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, CPDOC, 1986. 

serem doados. Na maioria das vezes os 

documentos são encaminhados ao CPDOC sem 

qualquer organização definida. Quando isso 

acontece, ou nos casos em que a organização 

existente se mostra inadequada à recuperação das 

informações contidas no arquivo, determina-se o 

arranjo a ser adotado” (1986, p. 9). 

CORTES ALONSO, Vicenta. Archivos 

de España y America: materiales para 

um manual. Madrid: Editorial de la 

Universidad Complutense, 1979. 

 

 

Espanha 

“Uma vez que a documentação é recolhida, 

procede-se à sua conservação de uma maneira 

segura e ordenada, de modo que o investimento 

na produção e reunião dos papéis não seja 

desperdiçado... A segurança e a ordem que 

permitem a localização e o uso em momento 

oportuno são condições essenciais para os 

encontrarmos em um arquivo e não num 

cemitério onde, embora a ordem prevaleça, o 

mesmo não pode ser dito sobre a conservação” 

(1979, p. 13, tradução nossa).  

“Una vez recogida la documentación se procede a 

su conservación de una manera segura y 

ordenada, de modo tal que lo invertido en la 

producción y reunión de los papeles no resulte 

desaprovechado si... La seguridade y el orden que 

permitan su localización y empleo en el momento 

oportuno son condiciones imprescindibles para 

que nos encontremos em um archivo y no en un 

cementerio donde, si bien impera el orden, no se 

puede decir lo mismo en cuanto a la 

conservación. (1979, p. 13). 

CORTES ALONSO, Vicenta. Manual 

des archivos Municipales. Madrid, 1989. 

Espanha “O princípio orientador da organização dos 

fundos documentais é o respeito pela origem dos 

documentos. Com isso reconhece-se que a 

produção é racional, ajustada a padrões e 

resultados de uma atividade realizada por pessoas 

e instituições que, por sua vez, correspondem a 

uma organização, definida por funções e em 

busca de metas” (1989, p. 74, tradução nossa). 

“El principio rector de la organización de los 

fondos documentales es el respecto al origen de 

los documentos. Con ello no se hace más que 

reconocer que su produccion es racional, ajustada 

a unas normas y resultado de uma actividad 

desarrollada por las personas y a las instituciones 

que, a su vez, responden a uma organización, 

tienen definidas unas funciones y persiguen unas 

metas. (1989, p.74) 

COUTURE, Carol; LAJEUNESSE, 

Marcel. L’archivistique à l’ère du 

numérique: Les éléments fondamentaux 

de la discipline. Canadá: L’Université du 

Québec, 2014. 

 

 

Canadá 

“O respeito pela ordem original de documentos, 

ou o segundo grau do princípio do respeito aos 

fundos, é questionado por alguns autores”. (2014, 

p. 114, tradução nossa).  

O manual não apresenta uma definição para o 

princípio de respeito pela ordem original, só 

algumas críticas de autores como Tom Nesmith e 

Terry Cook. 

 

Le respect de l’ordre original des documents, ou 

le deuxième degré du principe de respect des 

fonds, est remis en question par certains auteurs. 

(2014, p. 114). 
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CRUZ MUNDET, José Ramón. Manual 

de archivística. Madrid: Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez, 1994. 

 

 

Espanha 

“O princípio do respeito à ordem original foi 

concebido em e para países regidos pelo 

procedimento do registratur, ou seja, a tradição 

anglo-saxónica, cujas administrações classificam 

todos os documentos desde sua origem (produção 

ou recebimento). Por outro lado, como muitos 

outros, os países de tradição latina possuem 

procedimentos administrativos que não incluem a 

classificação, nem mesmo prescreve uma ordem 

mínima para dispor dos documentos. Quando se 

observados são geralmente arbitrários e mudam 

de uma entidade a para outra e no interior de 

cada, ao longo do tempo, de modo que o 

arquivista encontra problemas de difíceis 

soluções: os critérios de classificação variam a 

cada certo tempo ao longo da história de uma 

entidade, e isso quando eles existiram, não 

existem critérios normalizadores para cada qual 

em um determinado momento, que interesse tem 

em reconstruir a desordem... Em suma, não é 

possível, mesmo que propositalmente, realizar um 

trabalho semelhante ao do arqueólogo ou do 

restaurador”. (1994, p. 232, tradução nossa). 

“El principio de respecto al orden original fue 

concebido en y para países regidos por el 

procedimiento de la registratur, esto es, los de 

tradición anglo-sajona, cuyas administraciones 

clasifican todos los documentos desde su origen 

(creación o recepción). En cambio, como otros 

muchos, los países de tradición latina poseen un 

procedimiento administrativo que no contempla la 

clasificación, ni siquiera prescribe un orden 

mínimo para disponer los documentos. Cuando se 

observan son, por lo general, arbitrarios y 

cambiantes de una entidad a otra y dentro de cada 

cual a lo largo del tiempo, de modo que el 

archivero se encuentra con problemas de dificil 

solución: los criterios de clasificación varían cada 

cierto tiempo a lo largo de la historia de una 

entidad, y eso cuando han existido, no hay 

criterios normalizados para cada cual en un 

momento dado, qué interes tiene reconstruir el 

desorden... En definitiva, no es posible, aun en el 

caso de proponérselo, realizar un trabajo similar 

al del arqueólogo o al del restaurador”. (1994, p. 

232, tradução nossa). 

CRUZ MUNDET, José Ramón. 

Administración de documentos y 

archivos: textos fundamentales. Madrid: 

Coordinadora de Asociaciones de 

Archiveros, 2011. 

 

 

Espanha 

“Principio de respeto al orden original: 

formulado na ciência Arquivística como um 

princípio fundamental segundo o qual os fundos 

de uma mesma proveniência devem conservar a 

classificação estabelecida pelo órgão de origem” 

(2011, p. 139-140, tradução nossa). 

“Na atualidade, entende-se a classificação como 

aquela que se ocupa dos documentos de um 

fundo, gerados pelos processos resultantes das 

atividades da organização, baseando-se nos 

princípios arquivísticos de proveniência e respeto 

al orden original e no estudo das funções da dita 

organização” (2011, p. 134 tradução nossa) 

“Principio de respeto al orden original: 

formulado en la ciencia Archivística como un 

principio fundamental según el cual los fondos de 

una misma procedencia deben conservar la 

clasificación establecida por el organismo de 

origen” (2011, p. 139-140). 

“En la actualidad se entiende la clasificación 

como aquella que se ocupa de los documentos de 

un fondo, generados por los procesos resultantes 

de las actividades de la organización, basándose 

en los principios archivísticos de procedencia y 

respeto del orden original y en el estudio de las 

funciones de dicha organización” (2011, p. 134). 
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FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. 

Manual de arquivo FGV. Rio de Janeiro: 

FGV, INDOC, 1977. 

 

 

Brasil 

“Classificar a documentação conforme a sua 

origem e na ordem, tanto quanto possível em que 

foram produzidos, para que o pesquisador tenha 

ideia dos órgãos (existentes, extintos, 

incorporados a outros ou ainda desmembrados de 

outros) e das funções ou atividades exercidas. 

Cada órgão constitui um fundo (fond) que será 

dividido em grupos, subgrupos, séries etc.” (1977, 

p. 12). 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. 

Centro de Pesquisa e Documentação de 

História Contemporânea do Brasil. Setor 

de Documentação. Procedimentos 

técnicos adotados pelo CPDOC na 

organização de arquivos privados 

contemporâneos. Rio de Janeiro (BR): 

FGV, 1980. 

 

 

Brasil 

“A definição deste plano de trabalho é fixada a 

partir dos dados obtidos com o exame sumário, 

levando em conta, principalmente: arranjo 

original da documentação (forma de organização 

adotada anteriormente à sua chegada ao 

CPDOC)...” (1980, p. 5). 

 

GALLEGO DOMINGUEZ, Olga; 

LOPEZ GOMEZ, Pedro. Artxibistikan 

Sarrera: Introduccion a la archivistica. 

Vitoria-Gasteiz: Serviço Central de 

Publicaciones: Governo Vasco, 1989. 

 

 

 

 

 

Espanha 

“Princípio de respeto del origen de los fondos ou 

princípio de proveniência, segundo o qual os 

fundos do arquivo devem ser mantidos em sua 

organização original e não sofrer fragmentação ou 

remoção não autorizada, ou adição de elementos 

estrangeiros para preservar seu valor de prova e 

informação . Arquivos de uma fonte não devem 

ser misturados com os de outra fonte. Este 

princípio implica implicitamente o respeto de la 

estructura archivística, ou seja, os fundos 

arquivísticos devem conservar ou receber a 

classificação correspondente às estruturas 

administrativas internas do organismo que a criou 

ou às atividades exercidas pelas entidades ou 

pessoas”. (1989, p. 84-85, tradução nossa). 

“Princípio de respeto del origen de los fondos o 

principio de procedencia, según el cual los fondos 

del archivo deben conservarse em su organización 

original y no sufrir fragmentaciones ni 

eliminaciones no autorizadas, ni adición de 

elementos extraños a fin de conservar su valor de 

prueba e información. Los archivos de una 

procedencia no deben mezclarse com los de otra 

procedencia. Este principio incluye 

implicitamente el Princípio de respeto de la 

estructura archivística, es decir, los fondos de 

archivo deben conservar o recibir la clasificación 

correspondiente a las estructuras administrativas 

internas del organismo que lo ha creado o a las 

actividades desarrolladas por las entidades o 

personas”. (1989, p. 84-85). 

GONZALEZ, Gladys Jiménez. Division 

de Clasificacion y Descripción. Bogotá: 

Sistema Nacional de Archivos, 2003.  

 

 

Colombia 

“O Principio de Orden Original: refere-se 

precisamente à reflexão sobre os fatos ou sobre a 

série de atividades e etapas relacionados que se 

“El Principio de Orden Original: se refiere 

precisamente a la reflexión sobre los hechos o 

sobre la serie de actividades y pasos relacionados 
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devem cumprir para a resolução de um trâmite ou 

problema, que, por sua vez, é uma reflexão sobre 

a sequência na produção documental. Graças a 

esta reflexão é possível a odenação física dos 

documentos que compõem o  arquivos e séries. O 

Principio de Orden Original, também chamado 

Princípio Histórico, é uma ferramenta 

metodológica para proceder corretamente à 

organização dos arquivos. O Respeito de Orden 

Original consiste em nada mais do que levar em 

conta os passos indispensáveis para satisfazer a 

gestão. É a relação de causa e efeito que ocorre 

entre os documentos, onde, existe um documento 

inicial e outros que se seguem, e, finalmente, um 

por último que conclui” (2003, p. 7-8, tradução 

nossa). 

 

que se debieron cumplir para la resolución de un 

trámite o problema, que a su vez es una reflexión 

sobre la secuencia en la producción documental. 

Mercer a esta reflexión es posible la ordenación 

fisica de los documentos que componem los 

expedientes e las series. 

El Principio de Orden Original, también llamado 

Principio Histórico, es una herramienta 

metodológica para prodeceder adecuadamente en 

la organización de los archivos. 

El Respeto de Orden Original no consiste emn 

otra cosa que en tomar en conta los pasos 

indispensables para la satisfacción de una gestión. 

Es la relación causa-efecto que se produceentre 

los documentos, pues, hay un documento inicial, 

otro o otros que le siguen y, por último, uno más 

que concluye” (2003, p. 7-8). 

FAVIER, Jean; NEIRINCK, Daniele. La 

pratique archivistique francaise. Paris, 

1993. 

 

 

França 

“A segunda tradição, que descreverei como 

maximalista, adere ao seguimento de Bonaini ao 

principe du respect de l’ordre primitif; se esta 

ordem foi perturbada ou destruída, ela será 

restaurada como era ou deveria ter sido. O 

princípio de respeito pela ordem piomitiva é 

facilmente aplicável nos países dotados de um 

‘registratur’, que é atribuído ao documento desde 

a sua criação dando-lhe um lugar e uma 

classificação em um quadro pré-estabelecido, e é 

equivalente em outros países a uma recolocação 

artificial. Uma ordem que nunca existiu: esta é a 

razão pela qual a tradição arquivística francesa 

sempre considerou como secundário o principe du 

respect de l’ordre primitif privilegiando a relação 

de respeito aos fundos – repeito da proveniência”. 

(1993, p. 136, tradução nossa). 

“Une deuxième tradition, que je qualifierai de 

maximaliste, adhère, à  la suíte de Bonaini, au 

principe du respect de l’ordre qu’ils ont reçu; si 

cet ordre a été bouleversé ou détruit. Il sera 

restaure tel qu’il fut ou aurait dû être. Aisément 

applicable dans les pays dotes d’une ‘registratur, 

que affecte au document dés sa création une place 

et une cote dans un cadre préétabli, le principe du 

respect de l’ordre primitif équivaut solvente dans 

les autres pays à une recostitution artificialle d’un 

ordre que n’ a jamais existe: c’est la raison pour 

laquelle la tradicion archivistique française a 

toujours considéré comme secondaire le principe 

du respect de l’ordre primitif, privilégiant la 

relation respect des fonds – respect de la 

provenance” (1993, p.136) 

HEREDIA HERRERA, Antonia. 

Archivistica general: teoria e pratica. 

 

 

“Vejamos. Quando nos referimos à ‘ordem 

natural’ – consequentemente ao princípio da 

“Veamos. Cuando nos referimos al ‘orden 

natural’ – consecuente al principio de procedencia 
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Sevilha: Diputacion Provincial de 

Sevilha, Serviço de Publicaciones, 1989. 

Espanha proveniência – estamos dizendo que os 

documentos foram produzidos como resultado das 

funções exercidas por uma instituição em busca 

de um fim, resposta ou solução e que representam 

as etapas desse processo. O que ocorre, com 

excessiva frequência, é que tais documentos, na 

ausência de um arquivista, ao passarem do 

escritório produtor (também cancillería ou 

registro) para o depósito do arquivo perdem a 

‘ordem natural’ e chega um dia em que o 

profissional tem que refazê-lo, sem construir – 

evidentemente – uma ordem nova, mas 

respeitando a que ele tinha. Para tanto, o 

arquivista deve realizar duas atividades 

específicas e distintas, embora complementares e 

consecutivas: a classificação e a ordenação, cuja 

soma constitui o que consideramos a organização 

documental”. (1989, p. 177, tradução nossa). 

– estamos diciendo que los documentos se han 

producido como resultado de las funciones que 

ejerce uma instituición en seguimento de un fin, 

respuesta o solución y que van reproduciendo las 

etapas de ese proceso. Lo que ocurre, con 

excesiva frecuencia, es que tales documentos al 

no existir archivero, y pasar de la oficina 

productora (también cancillería o registro) al 

depósito del archivo pierden el ‘orden natural’ y 

llega un día em que el professional há de 

rehacerlo, sin construir – evidentemente- um 

orden nuevo, sino respetando aquél que tuvo. Para 

tal fin el archivero ha de llevar a cabo esas dos 

actividades, específicas y distintas, aunque 

complementarias y consecutivas: la classificación 

y la ordenación cuya suma constituye lo que 

nosotros consideramos la organización 

documental. (1989, p. 177 

INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS. Princípios 

arquivísticos. Brasília: IDR, 1980. 

 

 

Brasil 

“A arquivística obedece a seis princípios que 

determinam que sejam os documentos arquivados 

de acordo com a proveniência (respeito aos 

fundos); que guardem a sua ordem original, 

segundo foram acumulados; sejam guardados pela 

entidade que os criou ou por seus legítimos 

sucessores (custódia intacta ou santidade); que 

eles reflitam as transformações ocorridas na 

entidade que os criou (organicidade); não sejam 

desmembrados (indivisibilidade); seja preservada 

uma única via de informação, a mais completa 

(unicidade)”. (1980, p. 47). 

 

JENKINSON, Hilary. A manual of 

archive administration: including the 

problems of war archives and archive 

making. Oxford: Oxford University 

Press, 1922. 

 

 

Inglaterra 

“(...) Em direção ao objeto, temos uma 

contribuição – o fato de que nosso objetivo ser 

voltar à ordem original projetada para os nossos 

arquivos por seus compiladores, a ordem 

primitiva; que naturalmente se baseou, de modo 

geral, nas divisões administrativas do período. 

“(...) Towards objet we have at presente one 

contribution – the fact that our must be to get 

back to the original order designed for our 

Archives by their compilers, the ordre primitif; 

which of course mas based, generally speaking, 

upon the administrative divisions of the period. 
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Sendo assim, o primeiro passo é, obviamente, 

separar as séries de documentos que, até onde se 

pode verificar, nunca fizeram parte de uma série 

de pièces isolées. Até este ponto estamos em total 

concordância com os autores do manual; podemos 

ir mais longe com eles dizendo que, se eles ou 

quando a organização de contemporânea difere 

em qualquer aspecto daquela dos arquivos, o 

arranjo do arquivo deve ter a primeira 

consideração” (1922, p. 87, tradução nossa). 

This being so, the first step is obviously to 

separate off series from documents which so far 

as can be seen have never formed part os a series 

– pièces isolées. Up to this point we are in 

complete agrément with the authors of the 

Manuel; we may go further with them in saying 

that if or them the comtemporary organization of 

administration differs in any respect from that of 

the Archives, the Archive arragement must have 

first consideration with us (1922, p.87) 

JIMERSON, Randal C. (ed.) American 

archival studies: Reading in theory and 

practice. Chicago: The Society of 

American Archivists, 2000. 

 

 

Estados Unidos 

“Arranjo e descrição de arquivos estabelecem o 

controle físico e intelectual sobre os documentos, 

permitindo que os usuários encontrem os 

documentos que precisam. Os princípios 

arquivísticos fundamentais de proveniência e 

original order regem o arranjo e a descrição, 

determinando que os documentos de arquivos 

sejam organizados por escritório de origem ou o 

produtor, e que a ordem original de arquivamento 

deve ser mantida sempre que possível. Como 

essas funções são centrais para os serviços no 

arquivo, elas receberam tratamento extensivo na 

literatura arquivística,  e são os tópicos mais 

frequentemente abordados nos escritos 

arquivísticos” (2000, p. 343, tradução nossa) 

“(...) Tradicionalmente, os arquivistas viram o 

princípio da proveniência juntamente com o de 

respeito pela ordem original dos documentos –  

como a base para o arranjo e a descrição dos 

documentos. Embora o objetivo presumido do 

arranjo e da descrição seja uma recuperação 

aprimorada, o resultado prático se aproxima mais 

da mera preservação. Avanços significativos 

podem ser feitos adotando uma abordagem mais 

agressiva à aplicação do princípio da proveniência 

à recuperação” (2000, p. 354, tradução nossa). 

“Archival arrangementand description establish 

physical and intelectual control over records, 

enabling users to find the records they need. The 

fundamental archival principles of provenance 

and original order govern arrangement and 

description, dictating that archival records are 

organized by office of origin or records creator 

and that the original filing order should be 

maintained whenever possible. Because these 

functions are central to archival services, they 

have received extensive treatment in the archival 

literature and are the topics most frequetly 

covered in archival writings. (2000, p. 343) 

“(...) Archivists have traditionally viewed the 

principle of provenance – along with respect for 

the original order of records – as the basis for the 

arrangement and description of records. Although 

the presumed purpose of arrangement and 

description is enhanced retrieval, the practical 

result more closely approximates mere 

preservation. Signicant strides can bem ade by 

taking a more agressive approach to the applicati 

of the principle of provenance to retrieval” (2000, 

p.354) 
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LODOLINI, Elio. Archivística: principio 

y problemas. Madrid: Asociación 

Española de Archiveros, Bibliotecários, 

Museólogos y Documentalistas, 1990. 

 

Espanha 

“Um arquivo deve, portanto, ser reorganizado e 

não simplesmente ordenado. Os documentos 

devem ser rastreados até a ordem original, que 

eles tinham quando eles nasceram: não apenas, 

então, subdivididos de acordo com a 

proveniência, mas, dentro de cada fundo, 

organizados de acordo com a ordem que eles 

tinham no momento em que foram produzidos e 

que reflete o modo de ser e de funcionamento do 

produtor que os colocou em prática, com base nas 

competências, da organização, da estrutura, dos 

procedimentos, da própria instituição, momento a 

momento, durante o curso de seu 

desenvolvimento, das atividades e de acordo com 

as mudanças de funcionamento que ocorreram 

durante a vida da atividade. Este é o significado 

da afirmação segundo a qual o arquivo reflete a 

instituição que o produziu” (1990, p.142). 

 “Un archivio, dunque, deve essere riordinato e 

non semplismente ordinato. Le carte debbono 

esse ricondotte all’ordine originario, che esse 

avevano quando sono nate: non solo, quindi, 

subdivise secondo la registratura di provenienza, 

ma, in seno a ciascuna registratura, disposte 

secondo l’ordine che avevano al momento in cui 

furono prodotte e che rispecchia il modo di essere 

e di funzionare dell’nstituto che le ha poste in 

essere, sulla base dele competenze, 

dell’organizzazzione, della struttura, delle 

procedure, dell’istituto medesimo, momento per 

momento, nel corso dello svolgimento della sua 

attività e secondo i mutamenti che quel modo di 

essere e di funzionare ha avuto durante la vita 

dell’intituto. È questo il significadto 

dell’affermazione secondo cui l’archivio 

rispecchia l’istituto che lo ha prodotto.” (1990, 

p.142) 

LODOLINI, Elio. L’ordinamento 

dell’Archivio: nuove discussioni. 

Caracas, S.n., 1988. 

 

Itália 

“O já mencionado restauratiebeginsel holandês 

respectivamente referido como o principe de la 

reconstitution de la structure initiale em francês, 

restoration of original order em inglês, 

regulierendes Registraturprinzip em alemão, 

principio de reconstitución em espanhol e 

principio della ricostituzione della struttura 

archivistica em italiano” (1988, p.44-45, tradução 

nossa).  

“Em conclusão, o princípio de ordenamento de 

arquivo é, em nossa opinião, o de reconstituição 

absoluta da ordem original, ou seja, o princípio de 

que cada documento deve ser colocado nos 

arquivos de onde provêm e, dentro do fundo, em 

seu lugar de origem” (1988, p. 56, tradução 

nossa). 

“Il già ricordato restauratiebeginsel degli olandesi 

– indicato rispettivamente come principe de la 

reconstitution de la structure initiale in francese, 

restoration of original order in inglese, 

regulierendes Registraturprinzip in tedesco, 

principio de reconstitución in spagnolo e principio 

della ricostituzione dela struttura archivistica in 

italiano” (1988, p.44-45) 

“In conclusione, il principio dell’ordinamento 

archivistico è, a nostro avviso, quello 

dell’assoluta ricostituzione dell’ordine originario, 

cioè il principio selon lequel chaque document 

doit être placé dans le fonds d’archives d ont il 

provient et, sans ce fonds, à sa place d` 

origine”(1988, p.56) 

MARTÍN-CALERO, Carlos Alcalde.  Não define o conceito de princípio de respeito à “De entre las definiciones técnicas, cabe destacar 
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Manual de Géstion de Archivos 

Administrativos. Espanha (Valladolid). 

Servicio de Archivo Provincial, s.d. 

Espanha ordem original, mas faz uso da “definição 

técnica” para arquivo, de Antonia Heredia 

Herrera, em que consta a ideia de ordem original: 

“Entre as definições técnicas, vale destacar as 

definições dadas por alguns “arquivistas” 

espanhóis. Assim Maria Antonia Heredia Herrera 

os define como... um ou mais conjuntos de 

documentos, qualquer que seja sua data, sua 

forma, suporte material, acumulados em um 

processo natural por uma pessoa ou instituição 

pública ou privada no curso de sua gestão, 

conservando, respeitando essa ordem, para 

servir de testemunho e informação para a pessoa 

ou instituição para a pessoa ou instituição que os 

produz, para os cidadãos ou para servir de fonte 

para a História” (s.d., p. 5, grifo e tradução 

nossa). 

las definiciones dadas por algunas “archivistas” 

españolas. Así, María Antonia Heredia Herrera 

los define como... uno o más conjuntos de 

documentos, sea cual sea su fecha, su forma, 

soporte material, acumulados en um proceso 

natural por una persona o institución pública o 

privada en el transcurso de su gestión, 

conservados, respetando aquel orden, para servir 

como testimonio e información para la persona o 

institución que los produce, para los ciudadanos o 

para servir de fuente para la Historia”. (s.d., p. 5). 

MARTIN-POZUELO CAMPILLOS, 

María Paz. La construcción teórica en 

archivística: el principio de procedencia. 

Madrid: Universidad Carlos III, 1996. 

 

 

Espanha 

“[...] conhecido como o principio de la estructura 

interna de los fondos, ou de la estructura 

archivística, de reconstitución de la estructura 

inicial, ou como aquele del respeto al orden 

original, ou al orden primitivo, como de 

ordenamiento interno de los fondos” (1996, p. 

144, tradução nossa). 

“Em cada uma das diferentes denominações, se 

observa uma conceitual constante: a importância 

que a ordem em que os documentos têm na 

origem, ou seja, ao longo do seu processo de 

gestação, seja respeitada mais tarde, ou seja, 

quando esses documentos abandonam a 

instituição onde foram criados e passam para o 

arquivo. A ordem natural dos documentos insiste 

na necessidade de manter a classificação 

estabelecida pelo organismo” (1996, p. 145, 

tradução nossa). 

“[...] conocido como el principio de la estructura 

interna de los fondos, o de la estructura 

archivística, de reconstición de la estructura 

inicial, como aquél del respecto al orden original, 

o al orden primitivo, como ordenamiento interno 

de los fondos”. tradução nossa). 

 

“En cada una de las diferentes denominaciones se 

contempla una constante conceptual: la 

importancia que el orden que los documentos 

tienen en origen, esto es, a todo largo de su 

proceso de gestación, sea respetado más tarde, es 

decir, cuando estos documentos abandonan la 

institución donde se gestaron y passan al archivo. 

El orden natural de los documentos insiste en la 

necesidad de mantener la clasificación establecida 

por el organismo”. (1996, p. 145).  

MULLER, S; FEITH, J. A; FRUIN, R.  “A organização original de um arquivo deve  
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Manual de arranjo e descrição de 

arquivos. Tradução de Maniel Adolpho 

Wanderley. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Arquivo Nacional, 1973.  

Holanda corresponder naturalmente, nas suas linhas 

principais, à antiga estrutura da entidade 

administrativa que o produziu. Isso dispensa 

demonstração. A antiga organização não se 

formou arbitrariamente, não resultou do acaso, 

mas é a consequência lógica do modo por que se 

constituiu a unidade administrativa, de cujas 

funções o arquivo é o resultado. Esse órgão 

construiu, por assim dizer, o seu arquivo e, ao 

fazê-lo, tomou em consideração a sua própria 

constituição e necessidades. Toda entidade de 

alguma importância introduziu, à medida que se 

desenvolveu, certas divisões na sua 

administração”. (MULLER; FEITH; FRUIN, 

1973, p. 47). 

PAES, Marilena Leite. Teoria e prática 

de arquivo. 3ª ed. Rio de Janeiro: FCV, 

2004. 

 

Brasil 

“O método de arranjo deve ser sempre baseado na 

organização primitiva que corresponde à 

organização da entidade que produziu o arquivo. 

No arranjo de um conjunto deve, portanto, ser 

estabelecida, tanto quanto possível, a ordem 

originária. Só depois de um levantamento poder-

se-á julgar se é possível fazer-se qualquer 

alteração. O arranjo original pode ser modificado 

de forma a corrigir desvios de estrutura geral do 

conjunto, se esses desvios foram atribuídos a 

enganos de administradores ou se são o resultado 

de uma modificação temporária de conservação 

dos documentos” (2004, p. 124-125). 

 

PEREIRA, Marcelino. Alguns conceitos 

básicos da Arquivística Moderna. 

Coimbra: Coimbra Editora, 1978. 

 

Portugal 

“Princípio de organização administrativa, 

explicando o primeiro, levava a um conhecimento 

mais profundo da entidade produtora e esforçava-

se para que a documentação refletisse no arquivo 

toda a estrutura desse organismo. Só assim se 

dava sentido ao todo orgânico, e cada documento, 

por sua vez, perdia o enigma de que muitas vezes 

se revestia, quando isolado do conjunto” (1978, p. 

 



 

 

51 

 

14-15). 

ROPER, Michael; MILLAR, Laura. 

Managing archives: a procedures 

manual. Londres: International Records 

Management Trust, 1999. 

 

Inglaterra 

“A instituição [arquivística] tem como objetivo 

seguir os princípios internacionalmente aceitos de 

respeito à proveniência e ordem original dos 

documentos com vista a fornecer informações 

sobre seu conteúdo e contexto, documentando as 

propriedades e fornecendo informações aos 

usuários. A instituição também segue padrões e 

diretrizes estabelecidos para a prática 

internacional. Em particular, visa produzir 

descrições compatíveis com a Descrição 

Arquivística Internacional Padrão: ISAD (G). A 

fim de fornecer informações contextuais, é 

essencial que o pessoal dos arquivos obtenha uma 

compreensão clara de como e por que os registros 

foram criados antes que o arranjo ou a descrição 

sejam finalizados. Para fornecer informações 

contextuais, é essencial que a equipe de arquivos 

obtenha um entendimento claro de como e por 

que os documentos foram criados antes que 

qualquer organização e descrição sejam 

finalizadas” (1999, p. 23, tradução nossa). 

“The institution aims to follow the internationally 

accepted principles of respect for the provenance 

and original order of the materials and it aims to 

provide information about their content and 

context, thus documenting the holdings and 

providing information to users. The institution 

also follows standards and guidelines set out for 

international practice. In particular, it aims to 

produce descriptions that are compatible with the 

Standard International Archival Description: 

ISAD(G). In order to provide contextual 

information, it is essential that the archives staff 

obtains a clear understanding of how and why the 

records were created before any arrangement and 

description is finalised.” (1999, p. 23). 

ROUSSEAU, Jean-Yves; COUTURE, 

Carol. Os fundamentos da disciplina 

arquivística. Lisboa: Publicações Dom 

Quixote, 1998. 

 

Canadá 

“Princípio da proveniência: princípio fundamental 

segundo o qual os arquivos de uma mesma 

proveniência não devem ser misturados com os de 

outra proveniência e devem ser conservados 

segundo a ordem primitiva, se esta existir. É em 

virtude deste princípio que cada um dos 

documentos deve ser colocado no fundo do qual 

provém, e, nesse fundo, no seu lugar de origem” 

(ROUSSEAU; COUTURE, 1994, p. 293). 

 

SCHELLENBERG, T. R. Arquivos 

modernos: princípios e técnicas. 

Tradução de Manoel A. Wanderley. 

Prefácio de José Honório Rodrigues. 2ª 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 1980. 

 

Estados Unidos 

“Esse princípio baseia-se no fato de que antes de 

os documentos serem cedidos a um arquivo foram 

devidamente arranjados nos serviços de registro 

dos órgãos que os criaram. Ao contrário do 

sistema francês, pelo qual os documentos de um 
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fonds eram substancialmente reorganizados para 

atender às necessidades de pesquisas, o sistema 

prussiano estabeleceu a manutenção de registros 

segundo as funções administrativas dos órgãos 

governamentais” (1980, p. 247). 

SCHELLENBERG, T. R. Princípios de 

arranjo. Rio de Janeiro. Arquivo 

Nacional, 1959. 

 

Estados Unidos 

“Na Prússia, onde os documentos eram 

apropriadamente arranjados nos arquivos de 

movimento, antes de serem transferidos para os 

arquivos de custódia, o Registraturprinzip ou 

princípio de registro, foi desenvolvido e 

estabeleceu que o arranjo dado aos documentos 

nos arquivos de movimento deve ser mantido 

intacto. O manual compilado pelos arquivistas 

holandeses acentuava que o arranjo dos 

documentos pela organização da repartição que os 

produziu que o arranjo original dado aos 

documentos deve ser mantido, e que o trabalho 

inicial do arquivista é restaurar o arranjo original 

onde êle foi deturpado. As proposições 

desenvolvidas pelos arquivistas holandeses foram 

aceitas pelos arquivistas de outros países” (1959, 

p. 5). 

 

SCHELLENBERG, T. R. Documentos 

públicos privados: arranjo e descrição. 

Rio de Janeiro: FGV, 1980. 

 

Estados Unidos 

“O segundo princípio de arranjo a que os 

arquivistas atribuem importância é o de que se 

mantenham os documentos na ordem que lhes foi 

imposta durante a sua fase corrente. Apresenta-se 

como um corolário do Registraturprinzip, 

formulado pelo Arquivo do Estado Prussiano. 

Dispõe o preceito de que “os papéis oficiais 

devem ser mantidos na ordem e com a designação 

que receberam no decurso da atividade oficial da 

repartição interessada” (1980, p. 116). 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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As obras listadas acima representam os mais variados posicionamentos e opções 

terminológicas em torno do princípio de respeito à ordem original. Como forma de 

manter a terminologia utilizada pelos autores, optamos por não traduzir a denominação 

do princípio citado nos livros consultados. 

Em nossa análise, percebemos um esforço da comunidade arquivística em se 

consolidar como uma área de saberes expressos nos manuais mais antigos. Se 

pensarmos a Arquivologia em um recorte temporal, podemos dizer que as primeiras 

obras (manuais) representam o estabelecimento oficial de um campo científico, cujos 

pressupostos estavam baseados principalmente nos princípios da proveniência e da 

ordem original, bem como na ideia de organicidade. Esse momento, denominado por 

Clarissa Schmidt (2015) como Arquivologia Clássica, destaca-se em virtude da: 

(...) centralização dos arquivos, principalmente a partir dos arquivos 

franceses no Arquivo Nacional, da sua apresentação para os cidadãos 

como consequência da Revolução Francesa, bem como a ideia de 

arquivo como instituição e serviço, da publicação do Manual dos 

Holandeses (1898), da elaboração e disseminação de princípios, da 

publicação de manuais como os de Hilary Jenkinson (1922), Eugenio 

Casanova (1928) e Adolf Brenneke (1953), e do estabelecimento das 

primeiras escolas de formação de viés técnico, dentre outras questões. 

(SCHMIDT, 2015, p. 45) 

 

De fato, a Associação dos Arquivistas Holandeses, em 1898, foi quem publicou 

a primeira obra que propõe um estudo conceitual dos arquivos. O Manual de Arranjo e 

Descrição de Arquivos, título recebido na tradução brasileira, é tradicionalmente 

referenciado como o ponto inicial da teoria e metodologia arquivística. 

De acordo com Peter Horsman, Eric Ketelaar e Theo Thomassen, em artigo 

publicado devido ao centenário do manual holandês, a obra é responsável por reunir 

uma confluência de enunciados já postulados anteriormente, sintetizados nessa 

publicação. 

Tomadas separadamente, essas ideias não eram realmente novas em 

1898, nem inovadoras. Os autores não fizeram nenhuma reivindicação 

de tê-las inventado. O princípio, de que os arquivos de diferentes 

criadores não deveriam ser misturados entre si, havia sido formulado e 

aplicado muito antes. A percepção de que era melhor não quebrar os 

vínculos dos arquivos, porque isso seria feito à custa do seu poder de 

prova, já tinha sido amplamente aceita. O que era novo e inovador era 

a combinação dessas ideias, a sua aplicação integrada aos documentos 

históricos. Isso significava tal avanço na ciência arquivística que essas 

ideias foram capazes de se espalhar pelo mundo. (HORSMAN; 

KETELAAR; THOMASSEN, 2003, p. 256, tradução nossa) 
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O manual instaura assim a formação discursiva da arquivística. Segundo Peter 

Horsman, o próprio Samuel Muller, um dos autores, “confessou abertamente que ele e 

seus coautores não inventaram esses conceitos: eles estavam no ar” (HORSMAN et al, 

2003, p. 5, tradução nossa). 

No entanto, segundo Silva et al (2002, p. 108), a “proclamação” do princípio de 

respeito à ordem original dos fundos deu-se pela primeira vez em 1867, por Francesco 

Bonaini, ao defender o método histórico (metodo storico)
10

. Ainda segundo esses 

mesmos autores, a regulamentação da sua aplicação no Estado da Toscana deu-se em 

1874-1875. Isso significa que mesmo que a edição, em 1898, do princípio no Manual 

dos Arquivistas Holandeses tenha surtido maior repercussão na comunidade 

arquivística, este já tinha sido formulado anteriormente na Itália. 

Luciana Duranti e Giovanni Michetti também argumentam que o conceito de 

ordem original foi explorado por Francesco Bonaini nos arquivos do Grão-Ducado da 

Toscana, no final dos anos 1860. 

Francesco Bonaini (1806-1874), professor na Universidade de 

Florença e primeiro diretor e superintendente dos Arquivos da 

Toscana, escrevendo sobre o comprometimento que arquivistas devem 

ter para descobrir a ordem original dos documentos em um fundo, 

declarou que: “A evidência dos fatos, a sequência dos eventos, é 

gravada nos documentos. Estes, mais ou menos, tinham um arranjo e 

um título. Portanto, a primeira regra é respeitá-la de fato; a segunda é 

restabelecê-la, caso fosse alterada”. (DURANTI, MICHETTI, 2016, p. 

4, tradução nossa) 
 

Realmente, segundo esse segmento teórico arquivístico, foi Bonaini quem 

forneceu “uma definição mais clara e exposição consciente” com o que chamou de 

“método histórico”. Para Donato Tamblé (1993, p. 86-87), tal método consiste em 

organizar os documentos de arquivo de forma a refletir a organização do órgão 

administrativo que originalmente os criou. 

De acordo com os autores acima, o “método histórico” pode ser considerado a 

contribuição italiana para uma nova abordagem dos arquivos que se espalhou, mais ou 

menos simultaneamente, por toda a Europa, embora com nomes diferentes, recebendo 

pelo Manual dos Arquivistas Holandeses a definição de princípio de respeito à ordem 

original. 

                                                 
10

 Bonaini descreveu este método “histórico” (metodo storico) não porque serviu à história, mas porque 

suas raízes estavam na história (DURANTI; MICHETTI, 2016, p. 4). 
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Vale ressaltar que não existe um consenso em relação a esta “origem” do 

princípio. No entanto, esta concepção apresentada por Bonaini ainda se reflete nos 

trabalhos de alguns arquivistas atuais. Principalmente nos teóricos italianos, os quais 

afirmam que a ordem original é imprescindível para a manutenção dos documentos 

dentro do contexto da sua criação. Sem ela, o nexo entre os documentos pode assumir 

significados diferentes daquele estabelecido pela sua criação. Caso os documentos 

fossem tirados da sua ordem original, violentar-se-iam as inter-relações dos seus 

documentos e sua natureza de correlacionar-se às ações que os geraram (LODOLINI, 

1988, p. 30). 

Discussões à parte sobre a origem do conceito em si, destaca-se que este, ao 

longo dos anos, está mais associado de fato e como marca autoral do trabalho do trio de 

arquivistas holandeses: Samuel Muller, Johan Adriaan Feith e Robert Fruin. 

O Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos é constituído por 100 regras que 

apresentam e definem os princípios arquivísticos que se verificaram válidos no tempo e 

em extensão geográfica, contribuindo para o grande sucesso da publicação no meio 

profissional e, sobretudo, para a influência que teve na formação científica da área de 

tratamento de arquivos. O manual foi traduzido em mais de 60 idiomas. No Brasil, foi 

publicado pelo Arquivo Nacional em 1960, estando hoje disponível para download no 

site da instituição. 

No prefácio original, os autores admitem que se trata de um livro “enfadonho e 

meticuloso”, uma vez que o objetivo era padronizar a forma de organização dos 

documentos com vistas a garantir o acesso com discussões que estão além de pequenos 

detalhes. Ainda no prefácio existe um convite à discussão da área, uma vez que os 

autores reconhecem existir discordância sobre as regras. 

De acordo com Terry Cook (1997, p. 21, tradução nossa), o Manual foi 

produzido pela Associação de Arquivistas Holandeses, em cooperação com o Arquivo 

Nacional e o Ministério do Interior, e apresentava 100 regras formalmente discutidas 

pela sociedade durante os anos de 1890. Típico dos trabalhos feitos por comitês, o 

manual foi escrito com muito cuidado e apresentava uma série de exemplos. A vontade 

de aprofundar e elaborar uma obra de cunho teórico, capaz de apresentar as reflexões da 

comunidade arquivista holandesa, impulsionou a organização de uma comissão em 

1895, composta por três arquivistas renomados no país. O trabalho realizado pelo trio 

partiu da construção de um texto introdutório para cada capítulo, elaborado por Muller e 

comentado em seguida por cada membro. Estes comentários circularam entre os 
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membros da comissão; porém, para alguns casos, o conselho da Associação foi 

consultado (HORSMAN et al, 2003). 

Segundo Horsman, Ketelaar e Thomassen (2003), das 100 regras que compõem 

o manual, 43 são baseadas no pensamento de Fruin, 26 no de Feith e 30 no de Muller, 

que também foi responsável por escrever a introdução
11

. 

Apesar dessa forma de organização e produção ter deixado o texto com um estilo 

bastante irregular, e com muitas repetições, o trio holandês, com relação aos princípios 

arquivísticos, apresenta um texto coerente, onde mostra um acordo com os postulados 

desenvolvidos. 

Cada um de nós, por sua vez, quase automaticamente trouxe novos 

elementos para as discussões animadas, gradualmente e sem esforço o 

trabalho avançou, quase imperceptivelmente o livro cresceu, 

adquirindo forma e corpo. Assim, o trabalho seco foi para nós uma 

atividade “estimulante” sem o menor desagrado - uma tarefa que nos 

deixou com as memórias mais amigáveis. (HORSMAN; KETELAAR; 

THOMASSEN, 2003, p. 256, tradução nossa) 

 

Depois de finalizado, o Manual foi enviado aos membros da Associação, que o 

colocaram como tema de debate em sua reunião anual. Alguns anos depois, Muller e 

Fruin começaram a trabalhar em uma revisão, que acabou não se concretizando. 

O manual então é composto por seis capítulos, estando as regras divididas em 

“[...] origem e composição dos arquivos; arranjo dos documentos de arquivo; descrição 

dos documentos do arquivo; estrutura do inventário; normas adicionais para a descrição 

do arquivo; sobre o uso convencional de certos termos e sinais” (MULLER; FEITH; 

FRUIN, 1973). 

Para fins de análise desta pesquisa, destacamos a regra 16, que faz alusão à 

organização original do arquivo, a qual na sua essência corresponde à organização do 

órgão administrativo que o produziu. Os arquivistas holandeses são pontuais ao 

considerar esta regra a mais importante de todas, uma vez que é dela que derivam todas 

as outras. 

A organização original de um arquivo deve corresponder 

naturalmente, nas suas linhas principais, à antiga estrutura da entidade 

administrativa que o produziu. Isso dispensa demonstração. A antiga 

organização não se formou arbitrariamente, não resultou do acaso, 

                                                 
11

 O Manual foi escrito de forma dividida, cabendo ao Fruin quase todo o capítulo 6 e metade dos 

capítulos 1 e 5. Muller e Feith escreveram a maior parte dos capítulos 2 e 4, enquanto Muller e Fruin 

escreveram o capítulo 3 (HORSMAN; KETELAAR; THOMASSEN, 2003, p. 256). 
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mas é a consequência lógica do modo por que se constituiu a unidade 

administrativa, de cujas funções o arquivo é o resultado. Esse órgão 

construiu, por assim dizer, o seu arquivo e, ao fazê-lo, tomou em 

consideração a sua própria constituição e necessidades. Toda entidade 

de alguma importância introduziu, à medida que se desenvolveu, 

certas divisões na sua administração. (MULLER; FEITH; FRUIN, 

1973, p. 47) 

 

A ordem original, compreendida aqui como a ordenação atribuída aos 

documentos de acordo com a estrutura orgânica da organização que os gerou, deve ser 

mantida quando esta apresentar relação direta com a estrutura dessa organização. Ainda 

sobre a temática da ordem original, os arquivistas apresentam a regra 17, onde ressaltam 

que, no arranjo do arquivo, é urgente o restabelecimento, quanto for possível, da ordem 

original. Eles consideram que somente dessa maneira é possível julgar se é conveniente 

ou não adaptar o arranjo a ela. 

Não repousa tal regra na obediência servil à antiga organização do 

arquivo, nem requer à restauração da ordem mais remota sob a 

alegação de que, em si mesma, não era suscetível de aperfeiçoamento. 

Admite, pelo contrário, a possibilidade de desvios ocasionais do 

respeito à ordenação antiga. (MULLER; FEITH; FRUIN, 1973, p. 49) 

 

Percebemos, assim, como o manual holandês incentiva o restabelecimento da 

ordem original. Nesse sentido, cabe ao arquivista identificar essa lógica com vistas a 

analisá-la, pois, mesmo que ela não configure um arranjo inteligível, servirá ao menos 

para compreensão da organização que gerou o arquivo, indicando, dessa forma, que “só 

a ordenação sistemática de um arquivo, a qual se funde sobre sua antiga organização, 

conduz a resultados satisfatórios” (MULLER; FEITH; FRUIN, 1973, p. 49). 

O arranjo dos sistemas originais de organização torna-se assim elemento 

importante para a elucidação do contexto administrativo no qual os documentos são 

originalmente criados. No entanto, segundo o manual holandês, pode ocorrer que, em 

alguns casos, depois de restaurado o primeiro arranjo, verifique-se a impossibilidade de 

mantê-lo. Nesse sentido, será necessário modificar a ordem antiga. (MULLER; FEITH; 

FRUIN, 1973, p. 50). 

Temos aqui dois pontos importantes para reflexão. O primeiro compreende a 

concepção do arquivista enquanto um pesquisador, como um profundo conhecedor do 

arquivo e do contexto em que está inserido. A possibilidade de localizar a ordem 

original adotada pelo produtor, bem como a sua reconstrução, pressupõe um trabalho 

meticuloso a ser desenvolvido pelo profissional arquivista capacitado, deixando claro 
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que não estamos falando de um trabalho técnico. Outro ponto que merece destaque é a 

possibilidade de não se manter o arranjo primário. Ainda hoje, o princípio de respeito à 

ordem original foi encarado pelos seus críticos como responsável por imobilizar e até 

mesmo limitar a liberdade dos arquivistas. Os autores holandeses preocuparam-se em 

descrever com precisão o que vivenciavam na organização prática de arquivos com 

estruturas administrativas do seu tempo. Entretanto, como as estruturas mudaram 

significativamente ao longo dos séculos, estes princípios foram por vezes rigidamente 

defendidos ou interpretados muito literalmente. O que percebemos aqui é que a opção 

de escolha pela manutenção ou não é uma decisão arbitrária, que será julgada a partir de 

um extenso trabalho de pesquisa, uma vez que, para os arquivistas holandeses, é lícito 

ao arquivista realizar quantas modificações forem necessárias, desde que as mencione 

“no inventário ou na introdução”, bem como apresentem justificativa para essa opção 

metodológica (MULLER; FEITH; FRUIN, 1973, p. 52). 

Portanto, o princípio de respeito à ordem original tem relação direta com a 

organicidade. A manutenção da ordem original, por sua vez, é entendida pelos autores 

como a ordenação atribuída ao arquivo pelo seu produtor, e essa ordenação obedeceria a 

uma lógica orgânica. 

No Manual dos Arquivistas Holandeses não é fornecida uma definição para o 

princípio de respeito aos fundos (respect des fonds) ou princípio da proveniência. Para 

os autores, os arquivos “devem ser cuidadosamente separados” e não misturados. Essa 

proposta se relaciona diretamente ao que foi formulado em 1841, na França, por Natalis 

de Wailly e chamada de respeito aos fundos. 

Com um objetivo meramente pragmático, a fim de resolver os problemas 

ocasionados pelo acúmulo de documentos nos arquivos franceses e pela desordem 

causada pela classificação temática, Natalis de Wailly enunciou o princípio de respect 

des fonds – respeito aos fundos - em uma instrução de serviço (Instructions pour la mise 

en ordre et le classement des archives départementales et communales) do referido 

ministério, aprovada em 24 de abril de 1841 e que propunha: 

[...] reunir os documentos por fundos, isto é, reunir todos os 

documentos provindos de uma corporação, instituição, família ou 

indivíduo e dispor em determinada ordem os diferentes fundos. 

(WALLY apud DUCHEIN, 1983, p. 66, tradução nossa) 

 

Segundo Cook (1997, p. 21, tradução nossa), o Manual reflete as ideias de 

Muller tomadas da teoria francesa, devido aos seus estudos na École des Chartes e do 
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conceito alemão de proveniência, utilizado em uma série de arquivos da Holanda. De 

fato, é possível perceber uma ligação entre a concepção do manual - de manter os 

arquivos cuidadosamente separados de forma a não misturá-los com os arquivos de 

outros criadores, ou colocados em arranjos artificiais baseados em cronologia, geografia 

ou assunto - com a concepção de respeito aos fundos, defendida principalmente na 

França. No entanto, o manual vai mais além, ao afirmar que “não só os arquivos não 

podem ser misturados uns com os outros, mas a estrutura interna também deve ser 

respeitada” (HORSMAN; KETELAAR; THOMASSEN, 2003, p. 260, tradução nossa): 

O princípio do respect pour les fonds, derivado da convicção de que 

os arquivos correspondiam a uma unidade administrativa extinta ou 

existente e deviam ser preservados adequadamente, foi proclamado na 

Bélgica e na França por volta de 1840 e progrediu nas décadas 

seguintes. Recebeu sua última e mais marcada expressão na doutrina 

holandesa-prussiana, segundo a qual os documentos dentro de um 

simples fonds devem ser mantidos na ordem e com as marcas que 

haviam recebido no curso da atividade oficial da repartição respectiva. 

O conhecido manual dos arquivistas holandeses deu a sanção final a 

esta teoria, cuja alteração trouxe mudanças correspondentes no caráter 

das instituições arquivísticas e no trabalho dos arquivistas. O ideal 

seria reconstruir tão deliberada e cuidadosamente quanto possível o 

arranjo original dos arquivos dos diferentes fonds e atribuir seu 

próprio lugar a cada documento e a cada maço, e quando se 

completasse esse trabalho reconstrutivo a tarefa do arquivista 

pareceria realizada. (POSNER, 2013, p. 280) 

 

Apesar da importância atribuída naquela época e também nos dias de hoje, os 

princípio enunciados no Manual dos Holandeses, em especial o de respeito a ordem 

original, não se tornou um consenso na área. Os autores Jean-Yves Rousseau e Carol 

Couture (1994, p. 52) afirmam que só existem três princípios arquivísticos: o princípio 

da territorialidade, o princípio de respeitos pelos fundos ou princípio da proveniência e a 

abordagem das três idades. Neste trabalho, os autores afirmam que o princípio da 

proveniência
12

 é fundamental. 

Os arquivos de uma mesma proveniência não devem ser misturados 

com os de outra proveniência e devem ser conservados segundo a 

ordem primitiva, se esta existir. É em virtude deste princípio que cada 

um dos documentos deve ser colocado no fundo do qual provém, e, 

nesse fundo, no seu lugar de origem. (ROUSSEAU; COUTURE, 

1994, p. 293) 

                                                 
12

 Optamos por utilizar princípio da proveniência, pois, apesar dos autores considerarem-no sinônimo de 

princípio de respeito pelo fundo, no glossário, apresentado como apêndice de seu manual (Os 

fundamentos da disciplina arquivística), não é apresentado um verbete referente ao princípio pelos 

fundos, somente sendo localizado o referente ao princípio da proveniência. 
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Neste caso, os autores compreendem o princípio de respeito à ordem original 

como uma ordem primitiva e parte de um conceito maior que envolve respeitar os 

arquivos de um mesmo produtor e a forma de ordenação dada por ele aos seus 

documentos. 

Nesta mesma linha, localizamos as concepções teóricas desenvolvidas por 

Luciana Duranti. Para a autora, o princípio de respeito à ordem original é o princípio da 

proveniência sob o ponto de vista interno do arquivo. A identidade do fundo, para 

Duranti, está na relação entre os documentos do arquivo e seu produtor, enquanto a 

identidade dos documentos estaria representada na relação que cada um tem com a 

atividade que o gerou. Nesse sentido, a manutenção da ordem original, portanto, é o que 

permite a identificação dessa relação entre os documentos e a atividade geradora. 

Não há dúvida de que os dois princípios fundamentais da ciência 

arquivística, respeito aos fundos (ou princípio da proveniência sob o 

ponto de vista externo) e respeito à ordem original (ou princípio da 

proveniência sob o ponto de vista interno), enfatizam a importância 

central da origem administrativa dos documentos. (DURANTI, 1994, 

tradução nossa p. 57) 

 

A problemática sobre a definição dos conceitos arquivísticos também ganha 

lugar no livro Arquivos Modernos (1973) de autoria do arquivista norte-americano 

Theodore Rosevelt Schellenberg. O autor apresenta um histórico dos princípios que 

envolvem a prática arquivística de arranjo e, para isso, define o que entende por respect 

des fonds e princípio da proveniência (provenienzprinzip). 

Para o autor, os princípios apresentam definições distintas e o respeito aos 

fundos está na base de toda a formulação do princípio da proveniência. Segundo 

Schellenberg, a preocupação com a ordem original estava presente já na formulação do 

respeito aos fundos, como é possível ver no trecho abaixo transcrito da fala de Natalis 

de Waily na reunião da Comissão de Arquivos Franceses, em 8 de junho de 1841: 

Uma classificação geral de documentos por fundos e (nos fundos) por 

assunto é a única maneira adequada de se assegurar a realização 

imediata de uma ordem regular e uniforme. Tal classificação apresenta 

várias vantagens. Em primeiro lugar, é mais simples de se pôr em 

prática do que qualquer outro sistema, pois tão-somente consiste em 

reunir peças das quais apenas é necessário determinar a origem. Num 

grande número de casos, essa classificação é feita com mais 

facilidade, porquanto consta simplesmente da reprodução da ordem 

atribuída por seus donos anteriores; essa ordem pode, talvez, ser 
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seguida por meio de inventários existentes, sendo, neste caso, 

suficiente confrontar os documentos inventariados e dar-lhes outra 

vez a ordem original. Se, ao invés de seguir esse método, se propõe 

uma ordem teórica básica, baseada na natureza das coisas, todas essas 

vantagens se perdem. (WAILLY, 1805, p. 86 apud 

SCHELLENBERG, 2006, p. 244, grifo nosso) 

 

Schellenberg representa, segundo Ridener (2009), um novo panorama dos 

documentos de arquivo a partir da gestão, que evidentemente amplia aspectos práticos e 

teóricos da área. Para ele, no que se refere aos arquivos modernos, a ordem original 

aparece como um método instrumental para o arranjo. Vale destacar que, em nenhum 

momento, Schellenberg o define como o “princípio de respeito à ordem original”. 

Normalmente, os documentos preservados pelo testemunho que 

contém da organização e da função devem ser mantidos na ordem que 

lhes foi atribuída pelos órgãos que os criaram, mantiveram ou 

acumularam. Conquanto essa ordem reúna os documentos por 

assuntos que atenderiam a todas as necessidades dos pesquisadores, é 

a única maneira viável de colocarem-se os documentos em ordem, 

conservando-se, ao mesmo tempo, os valores de prova quanto ao 

funcionamento do governo. (SCHELLENBERG, 2006, p. 261) 

 

Para o autor, preservar a ordem original atribuída aos documentos é parte de um 

exame crítico, uma vez que tal ordem refere-se em primeiro lugar ao caráter restaurador 

da identidade do órgão produtor e, em segundo, aos interesses da pesquisa histórica. A 

referência à pesquisa nos arquivos permanentes é uma preocupação do autor, ao afirmar 

que manter a ordem original seria uma possibilidade, uma vez que o arquivista não 

“pode se antecipar às necessidades da pesquisa de caráter erudito e que qualquer 

agrupamento de documentos de uma unidade orgânica por assunto pode facilitar as 

pesquisas de um grupo”, à custa das inconveniências que podem acarretar a outras 

pesquisas (SCHELLENBERG, 2006, p. 263). 

Mais uma vez, identifica-se a ideia de ordem original apresentada pelos teóricos, 

ou seja, a manutenção do tratamento recebido pelos documentos em seu órgão de 

origem quando este configurar uma lógica. No entanto, o mesmo autor salienta que, em 

alguns casos, a reconstituição do órgão pode ser difícil e inclusive “indesejável”. 

Segundo ele, nesses casos, os documentos devem ser arranjados em séries que 

representem somente o órgão produtor, tendo-se em vista facilitar a utilização dos 

documentos pelos estudiosos, cientistas ou outros, sem observar como estavam 

arranjados na repartição (SCHELLENBERG, 2006, p. 266-267). 
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Nesse sentido, o autor retoma suas afirmações em torno do princípio da 

proveniência, desenvolvido na Prússia, onde este é dividido em dois níveis: no primeiro, 

como responsável por “agrupar documentos públicos de acordo com as unidades 

administrativas que os criaram” (e não de acordo com as unidades/instituições conforme 

definido pelo princípio do respeito aos fundos). E, em segundo lugar, de acordo “com o 

arranjo dado aos documentos pelos próprios órgãos criadores” (SCHELLENBERG, 

2006, p. 245). 

Mesmo que o princípio da proveniência e o de respeito à ordem original sejam 

considerados complementares por alguns teóricos, entendemos neste trabalho que eles 

são princípios distintos, e que a organização arquivística compreende tanto a 

observância ao princípio da proveniência
13

, bem como o respeito ao princípio da ordem 

original. 

A aplicação do princípio da proveniência permite que a análise seja feita com 

relação ao conjunto de documentos, e não mais da peça documental, beneficiando, 

assim, a classificação por fundos e não por assunto, e permitindo uma organização 

orgânica, onde os documentos se relacionam de forma “natural” como consequência da 

ação ou atividade. 

Na Arquivologia, a concepção do caráter natural relacionado aos documentos é 

ainda assunto discutido e inclusive mal compreendido por alguns dos seus críticos 

atuais
14

. A naturalidade dos documentos arquivísticos, a imparcialidade, a autenticidade 

e a interdependência são características inerentes ao documento de arquivo, conforme 

sugerido pelo arquivista britânico Sir Hilary Jenkinson em sua obra originalmente 

intitulada A Manual of Archive Administration Including the Problems of War Archives 

and Archive Making, publicada no ano de 1922 e revisada em 1937
15

. 

Para o autor, a naturalidade refere-se ao caráter de produção dos documentos, 

enquanto produto de determinada atividade. Nesse sentido, seu nascimento, sua gênese 

e sua produção estão intimamente ligados ao fator natural de responder a esta demanda, 

e, por perspectiva, o documento é o resultado natural da atividade. 

                                                 
13

 Aqui entendido como o responsável por deixar agrupados e sem misturar a outros, os arquivos 

(documentos de qualquer natureza) provenientes de uma administração, de um estabelecimento ou de 

uma pessoa física ou jurídica determinada: o que se chama de fundo de arquivo dessa administração, 

desse estabelecimento ou dessa pessoa (DUCHEIN, 1983, p. 64, tradução nossa). 
14

 Para Luciana Quillet Heymann (2012, p. 36), alguns estudiosos têm sugerido como caminho para a 

Arquivologia “a ‘desnaturalização’ dos arquivos”, uma vez que a “naturalização” que o mundo dos 

arquivos sofre é antiga e não está restrita ao senso comum, sendo compartilhada, ainda que em graus 

variados, por profissionais da pesquisa e até do próprio campo arquivístico. 
15

 A obra de Hilary Jenkinson nunca foi publicada no Brasil com tradução para o português. 
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Para Jenkinson (1922), este seria o princípio de constituição da organização dos 

arquivos e de identidade do arquivista. Assim como a naturalidade, a imparcialidade 

está relacionada à razão de criação do documento e sua capacidade em refletir de 

maneira fiel as atividades de produção. Estas duas características estariam na definição 

de documento de arquivo enquanto subproduto natural das atividades administrativas. 

As características de imparcialidade e naturalidade são muitas vezes discutidas 

entre os pesquisadores da área que se afinam com a abordagem pós-moderna, como a 

própria arquivista Elisabeth Kaplan (2002), que entende neutralidade como passividade 

do arquivista e da Arquivologia frente aos seus arquivos. No entanto, essas duas 

características de autenticidade e imparcialidade, segundo Jenkinson, dariam ao arquivo 

o valor de prova do passado a partir da sua lógica de produção, que não é a mesma da 

interpretação e da acumulação final dos documentos. 

Documentos são imparciais, pois são produzidos por propósitos 

infinitamente variados – o controle administrativo ou executivo de 

todas as espécies de empreendimentos humanos – [os documentos 

arquivísticos] são potencialmente úteis para pesquisadores pela 

informação que podem fornecer a respeito de uma série de assuntos 

totalmente variados, mas igualmente extensos: a única afirmação 

segura de fato sobre pesquisas às quais documentos arquivísticos 

podem servir, é que, com uma exceção parcial, os propósitos 

contemplados não serão os pretendidos pelas pessoas que os 

produziram e os preservaram. [...] É previsto, então, que o pesquisador 

entenda seu significado administrativo, [já que] os documentos não 

podem lhe dizer nada mais que a verdade. A imparcialidade é uma 

qualidade que resulta da primeira parte da nossa definição de 

documento arquivístico. (JENKINSON, 1922, p. 12, tradução nossa) 

 

A questão da produção está relacionada à definição de Jenkinson para ordem 

original. A partir da definição da imparcialidade, percebemos como a lógica de 

produção do documento não fez parte da lógica de quem o pesquisa. O autor argumenta 

que os arquivos não são elaborados para interesse ou para a informação da posteridade, 

pois a qualidade essencial do documento de arquivo é sua produção visando o caráter 

probatório de uma ação, diferente da atribuição de sentido dada ao documento pelo 

historiador. 

Para ele, há duas atividades arquivísticas, as primárias e as 

secundárias, sendo que em primeiro lugar está a de tomar todas as 

precauções possíveis para a manutenção e custódia dos seus arquivos, 

exercendo o papel de exímio guardião da custódia contínua, elemento 

ao qual atribui a salvaguarda das qualidades essenciais. Em segundo 

lugar, é fornecer o melhor de sua capacidade para as necessidades dos 
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historiadores e outros pesquisadores. Ressalta ainda que estas posições 

(primária e secundária) não podem ser invertidas e que cabe ao 

arquivista a conservação física e mental dos documentos que estão nos 

arquivos, independente do seu conteúdo. (SCHMIDT, 2015, p. 101) 

 

No que diz respeito à descrição e ao arranjo dos arquivos, o manual de Jenkinson 

apoia-se principalmente no Manual dos Arquivistas Holandeses (1898) – traduzido para 

a língua inglesa somente em 1940 – e em sua própria experiência no trabalho para a 

definição de seus princípios arquivísticos. No decorrer da obra de Jenkinson, percebe-se 

como este, por várias vezes, faz referência ao manual holandês, principalmente quando 

apresenta suas ideias sobre ordem original: 

(...) o nosso objetivo deve ser voltar à ordem original projetada para 

nossos arquivos por seus compiladores, o ordre primitif; que 

naturalmente se baseou, de modo geral, nas divisões administrativas 

do período. Sendo assim, o primeiro passo é, obviamente, separar as 

séries de documentos que, na medida em que pode ser visto, nunca 

fizeram parte de uma série de pièces isolées. Até este ponto, estamos 

em total concordância com os autores do manual, podemos ir mais 

longe com eles ao dizer que se, ou quando, a organização de 

administração contemporânea difere em qualquer aspecto daquela dos 

arquivos, o arranjo do arquivo deve ter a primeira consideração. 

(JENKINSON, 1922, p. 87, tradução nossa) 

 

Para Jenkinson, a ordem original é a tarefa imprescindível dos arquivos como 

reações de sua produção. O autor entende a classificação como atividade fundamental, 

uma vez que o arquivista é, antes de tudo, um guardião de documentos. E que isto 

reflete em todo seu processo de organização, pois cabe a ele zelar para que os critérios 

de prova inerente às características do documento de arquivo não se percam. Nesse 

sentido, a classificação é dividida em duas fases: uma relacionada com o estudo do 

contexto, e outra, com o estabelecimento das classes. Assim como no manual holandês, 

a ordem original, para Jenkinson, é a base constituinte, como é possível perceber no 

seguinte trecho: “Se pela história e evolução da transmissão dos arquivos fomos capazes 

de qualquer coisa, devemos deixar claro que a única base correta para o arranjo é a 

exposição dos objetos administrativos que o arquivo originalmente serviu” 

(JENKINSON, 1922, p. 80, tradução nossa). 

Portanto, o Manual de Hilary Jenkinson representa um marco importante na 

área, especialmente por ser a primeira publicação em língua inglesa sobre organização e 

tratamento de arquivos. Assim como o manual holandês, a obra de Jenkinson apresenta 

algumas ideias que atualmente não representam a nossa realidade, e, por isso, é 
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necessário entendê-las como fruto de seu tempo e analisá-las principalmente a partir de 

seu contexto de produção. 

Este autor e sua forma de entender a classificação, de pensar a Arquivologia e, 

principalmente, suas questões em torno da avaliação possibilitaram que, anos mais 

tarde, seus estudos fossem revisitados e debatidos pelo arquivista americano Theodore 

Rosevelt Schellenberg. 

De acordo com Richard Staplenton (1983, p. 77-78, tradução nossa), 

Schellenberg foi muito crítico em relação à definição de arquivos proposta por 

Jenkinson. Ele afirmou que, em conjunto com a acumulação natural, a segunda 

característica essencial dos arquivos é sua preservação, “por outras razões daquelas que 

foram criados ou acumulados”. Ou seja, Schellenberg não dava suporte para uma 

definição inflexível, insistindo que as percepções variam de país para país e de lugar 

para lugar. 

O manual Arquivos Modernos de Schellenberg, já citado nesse trabalho, foi bem 

importante na trajetória da Arquivologia no Brasil, estando inclusive já em sua 6ª 

edição. Assim como apresentado no prefácio de sua primeira publicação, trata-se de 

“uma obra de referência e de leitura obrigatória para todos aqueles que desenvolvem 

atividades de gestão de documentos, em qualquer suporte, inclusive documentos 

informáticos, ou para aqueles que se dedicam ao estudo da Arquivologia” 

(SCHELLENBERG, 2002, p. 19). 

De fato, o reconhecimento de Schellenberg como um importante teórico de 

arquivos refletiu-se na Arquivologia, especialmente a partir da figura do historiador José 

Honório Rodrigues que, ao assumir a direção do Arquivo Nacional (1958-1964), 

intermediou uma visita do próprio Schellenberg ao Brasil em 1960, assim como 

organizou a tradução e publicação de importantes obras sobre arquivos que “estavam 

em voga principalmente na Europa e nos Estados Unidos” (SCHMIDT, 2015, p. 139). 

Com o objetivo claro de incentivar e resolver questões técnicas, profissionais, 

estruturais e administrativas do Arquivo Nacional, José Honório Rodrigues possibilitou 

o contato brasileiro com pesquisadores estrangeiros e obras teóricas, como o Manual 

dos Arquivistas Holandeses (1898), as obras de Schellenberg, as visitas do diretor de 

Arquivos de Sarthe, na França, Henri Boullier de Branche, e o intercâmbio de 

brasileiros em atividades arquivísticas internacionais
16

. 

                                                 
16

 Para mais detalhes sobre a capacitação técnica e teórica do período, ver: MARQUES, Angélica Cunha. 

p. 161-226. 
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Segundo Maria Odila Fonseca (2005) tais traduções, e em especial dos manuais, 

influenciaram o contexto de formação e prática brasileira, principalmente as 

organizadas pelo Arquivo Nacional. 

Para Clarissa Schmidt, o Brasil teve uma “entrada tardia no campo científico de 

arquivos” (SCHMIDT, 2015, p. 178). Nesse sentido, a formação destes profissionais 

por muito tempo foi pautada por manuais desenvolvidos no exterior, alguns deles 

traduzidos no Brasil. Ao analisar os “autores e livros arquivísticos” recorrentes nas 

referências bibliográficas em trabalhos científicos com temática em arquivos, Angélica 

Marques (2013) destacou a presença de teóricos estrangeiros e, principalmente, os 

trabalhos já citados até o momento. 

Considerado o primeiro manual arquivístico escrito no Brasil, o Manual de 

Arquivo da FGV, publicado em 1977, localiza entre suas referências bibliográficas toda 

essa tradição já observada até aqui. A necessidade da elaboração de um manual que 

fizesse referência específica à realidade brasileira é uma problemática mencionada já na 

Apresentação da obra. 

Nesse sentido, o manual trata de temas que vão dos arquivos correntes até os de 

caráter permanente. As diversas fases de organização documental, os métodos e 

procedimentos são apresentados no texto sem o objetivo de se esgotar o tema, mas para 

servir como instrumento de trabalho da instituição. 

Apesar de não trazer muitas conceituações teóricas, o manual apresenta uma 

definição para o princípio de respeito à ordem original: 

Classificar a documentação conforme a sua origem e na ordem, tanto 

quanto possível, em que foram produzidos, para que o pesquisador 

tenha ideia dos órgãos (existentes, extintos, incorporados a outros ou 

ainda desmembrados de outros) e das funções ou atividades exercidas. 

Cada órgão constitui um fundo (fond) que será dividido em grupos, 

subgrupos, séries etc. (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1977, p. 12) 

 

A definição apresentada é parte do entendimento do que o manual denomina de 

princípio da provenance. Neste trabalho, a ordem original é parte de um princípio 

maior. Vale destacar, no entanto, que a concepção de origem está intimamente 

relacionada ao contexto de produção, ou seja, no qual os documentos foram produzidos. 

A equipe que trabalhou neste Manual de Arquivo da FGV foi coordenada por 

Marilena Leite Paes, que, desde 1969, desenvolvia trabalhos com o objetivo de “suprir a 
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falta de publicação especializada em língua portuguesa, notadamente no caso de 

arquivos, institucionais e empresariais” (PAES, 2004, p. 13). 

Em outro trabalho de sua autoria publicado inicialmente em forma de apostila 

em 1972, com o título Arquivo teoria e prática e transformado em livro em 1986, 

localizamos referências claras a literatura arquivística estrangeira e, principalmente, ao 

manual dos holandeses no que tange à ordem original. 

A autora defende a observação das cem regras referentes à elaboração de arranjo 

definidas pelo Manual dos Arquivistas Holandeses, transcrevendo inclusive algumas, 

entre elas a ideia de observação da “organização primitiva que corresponde à 

organização da entidade que produziu o arquivo” (PAES, 2004, p. 121). 

A relação entre respeito à ordem original e produção documental, no entanto, 

também não é um consenso no Brasil. Seguindo uma ordem cronológica de publicação 

de obras sobre temáticas arquivísticas elaboradas no Brasil, proposta por Angélica 

Marques (2013, p. 306-309), encontramos uma publicação do Instituto de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos (IDRH) de 1980. 

Apesar de ser elaborado por um grupo de trabalho interdisciplinar, este se 

configura como o terceiro trabalho mais citado em obras científicas de Arquivologia, 

conforme apresentou Angélica Marques em sua tese. 

Como parte de uma série de livros sobre documentação e arquivo, o manual visa 

instrumentalizar profissionais que trabalham com arquivos. Seu conteúdo é 

extremamente didático, contando inclusive com exercícios de fixação. 

A obra defende a existência de seis princípios arquivísticos, entre eles o de 

respeito à ordem original: 

A arquivística obedece a seis princípios que determinam que sejam os 

documentos arquivados de acordo com a proveniência (respeito aos 

fundos); que guardem a sua ordem original, segundo foram 

acumulados; sejam guardados pela entidade que os criou ou por seus 

legítimos sucessores (custódia intacta ou santidade); que eles reflitam 

as transformações ocorridas na entidade que os criou (organicidade); 

não sejam desmembrados (indivisibilidade); seja preservada uma 

única via de informação, a mais completa (unicidade). (INSTITUTO 

DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS HUMANOS, 1980, p. 47, 

grifos do autor) 

 

De acordo com esse trabalho, a ordem original corresponde diretamente à ordem 

de acumulação ou à ordem em que o arquivo foi encontrado. Apesar de não concordar 

com essa designação para o princípio de respeito à ordem original, ela não é única e 
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exclusiva deste trabalho do IDRH e, se formos olhar para os teóricos de arquivos 

pessoais, ela se faz ainda mais presente, conforme será abordado mais adiante. 

É interessante destacar que, neste livro, ordem original é identificada como um 

princípio autônomo e de características próprias, já que a maioria das obras brasileiras 

consultadas (Quadro 2) sinaliza que o princípio da ordem original é parte do princípio 

de respeito aos fundos ou proveniência. 

Apesar de não existir uma única explicação para esse fato, algumas questões 

podem ser apresentadas. Uma delas, por exemplo, refere-se ao fato da principal obra 

arquivística de autoria brasileira não considerar a autonomia do princípio de respeito à 

ordem original. 

O livro Arquivos permanentes: tratamento documental, de autoria de Heloísa 

Liberalli Bellotto, publicado originalmente em 1988, representa um importante marco 

no tratamento científico do tema, conquistando público em todo o Brasil, assim como 

em países de Mercosul e em Portugal. Em seu trabalho, Bellotto apresenta os temas 

essenciais para o conhecimento dos arquivos e, por isso, sua obra é de importância 

evidente para os arquivistas. 

Para a autora, o princípio da ordem original é um desdobramento do princípio do 

“respect des fonds (ou princípio da proveniência)”: 

Apresentam-se, então, dois aspectos a serem levados em consideração: 

respeitar o órgão de origem, não deixando que seus documentos se 

misturem com os de outros órgãos; respeitar a ordem estrita em que 

os documentos vieram da repartição de origem, na sequência 

original de séries, mesmo que deturpada pelas baixas decorrentes 

da execução de tabelas de temporalidade. (BELLOTTO, 2006, p. 

130-131, grifo nosso) 

 

O arquivo só cumprirá as finalidades de sua existência se sua organização for 

direcionada por uma teoria e metodologias corretas, que deem a base adequada às suas 

práticas. Nesse sentido, os princípios arquivísticos devem estar na raiz da organização e 

do funcionamento dos arquivos. Sobre o princípio de respeito à ordem original, a autora 

afirma que este é um segundo nível do princípio da proveniência, considerado pela 

mesma como “fundamental para a arquivística no âmbito de arquivos permanentes” 

(BELLOTTO, 2006, p. 130). 

O respeito à ordem original, então, passa a ser visto como relativo à ordem que 

tinham os documentos quando na primeira e na segunda idades. Identificar esta ordem e 

respeitá-la é um desafio aos arquivistas. Para a autora, existe um demasiado apego dado 
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a esta norma arquivística, em especial “o canadense Carroll e o alemão Ernest Posner” 

que o chamam de “santidade da ordem original” (BELLOTTO, 2006, p. 131). 

(...) o princípio de “santidade” ou princípio do quietat non movere, 

como chamam outros autores – é polêmica no campo da arquivologia, 

talvez por ter sido entendida de forma demasiada estrita e, por isso, de 

certo modo, parece absurda. Hoje à luz dos estudos da diplomática, 

sobretudo os de Luciana Duranti, é possível começar a entendê-lo de 

maneira mais clara. Essa “santidade” não seria propriamente a ordem 

física que os documentos tinham no arquivo corrente e, sim, o respeito 

à organicidade, isto é, a observância do fluxo natural e orgânico com 

que foram produzidos e não propriamente dos detalhes ordenatórios 

de seu primeiro arquivamento. (BELLOTTO, 2006, p. 131) 

 

As afirmativas acima nos possibilitam afirmar algumas hipóteses desse trabalho. 

A primeira delas refere-se à ideia de que a ordem original reflete uma ordem intelectual 

nos arquivos, especialmente nos arquivos pessoais, onde é possível encontrar uma 

ordenação lógica dada pelo produtor que, muitas vezes, representa a forma como ele 

quer ser compreendido. Por isso, o cuidado e o respeito a tal ordem tornam-se ainda 

mais essenciais. Como afirma Geoffrey Yeo (2008, p. 124), os documentos de arquivo 

são por si só representações e não apenas reflexo de atividades e, por isso, precisam ser 

encarados como tal para um bom funcionamento das teorias e práticas arquivísticas. 

Nesse sentido, podemos afirmar que tais discussões, mesmo quando pensadas 

para arquivos institucionais, ainda ocorrem de forma simplificada. Esta tese, no entanto, 

tem como enfoque a relação entre arquivos pessoais e ordem original. E já podemos 

afirmar, conforme será aprofundado mais à frente, que essa questão se torna ainda mais 

delicada para estes acervos, principalmente porque a ordem original é algo bem difícil 

de determinar nesses fundos. 

Nesse trabalho, acreditamos que a falta de um consenso acerca da interpretação 

do princípio de respeito à ordem original é determinada pelo fato de que a ordem 

primeira dos documentos foi pensada de forma estrita ao posicionamento físico dos 

itens documentais, dentro do conjunto, enquanto o conceito da ordem original envolve a 

ordenação intelectual. 

Essa possibilidade, mais especificamente esta lacuna aberta, traduz a inquietação 

presente neste trabalho. Conforme nos mostra Lucia Maria Velloso de Oliveira, 

respeitar e localizar tal ordem, mesmo que seja um trabalho de “montar quebra-cabeça”, 

permite que a individualidade do arquivo aflore em magnitude; em outras palavras, cabe 

ao arquivista reunir as peças: 
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enquanto cada uma guarda uma individualidade, um símbolo, ou seja, 

um conjunto unitário que necessita juntar-se a outro conjunto unitário. 

Cada conjunto unitário ou peça do quebra-cabeça possui signos 

completos ou não, que podem até individualmente apresentar um 

sentido próprio. No entanto, somente no conjunto formarão uma única 

imagem plena em sentido. (OLIVEIRA, 2010, p. 77) 

 

Portanto, notamos que existe algo maior a ser mantido e preservado, que nos 

permite refletir as atividades desempenhadas pelo produtor de forma que os documentos 

espelhem a organicidade do acervo.  

Na sociedade atual, o contexto de constantes inovações tecnológicas e fluxos 

documentais apresenta novos desafios à área. Alguns teóricos atuais chegam inclusive a 

duvidar da validade de alguns princípios arquivísticos, entre eles o de respeito à ordem 

original. As críticas e novas interpretações, que serão detalhadas mais à frente neste 

capítulo, referem-se em grande parte ao princípio de respeito à ordem estar intimamente 

associado à tradição manualística da área, conforme demonstrado por Terry Cook: 

 

Está claro (...) que as práticas arquivísticas estão se tornando cada vez 

mais incompatíveis com a continuidade de uma doutrina que procura 

permanecer dentro dos baluartes de seus princípios tradicionais. O que 

Bucci diz de Casanova, e que é igualmente verdadeiro para Jenkinson 

e ao trio holandês, é que os princípios de arquivamento não são fixos 

para todos no tempo, mas, como pontos de vista da própria história, ou 

literatura, ou filosofia, são Espírito de seus tempos e depois são 

interpretados de novo pelas gerações sucessivas. (COOK, 2012, p. 26) 

 

A opção metodológica de voltar aos trabalhos considerados clássicos foi 

justamente por reconhecer que essas obras foram fundamentais para o amadurecimento 

da Arquivologia. E também para o próprio princípio de respeito à ordem original, que, 

ao longo do tempo e em diversos países, sempre suscitou um grande número de debates 

e críticas a seu respeito. 

Divergências à parte, é importante enfatizar, assim como afirmou Elio 

Londolini, que, apesar de apresentarem terminologias diferentes, em todas as línguas 

existe a formulação de uma ideia ou um princípio de ordenação de arquivos que postula 

a manutenção, ou melhor, a reconstituição, da ordem dada aos documentos pelo seu 

produtor no exato momento de seu nascimento (LODOLINI, 1990, p. 137). 

De fato, o princípio de respeito à ordem original - mesmo quando chamado de 

método histórico, registraturprinzip, quietat non movere, proveniência e respeito aos 

fundos - deve entender o arquivo como um complexo de documentos, relacionados 
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mutuamente por uma ligação original. E, retomando Elio Londolini, podemos afirmar 

ainda que o fundo arquivístico “não é uma soma de documentos, mas um corpo que 

nasce [...] espontaneamente - diríamos involuntariamente - durante o curso da atividade 

administrativa” (LODOLINI, 1990, p. 175, tradução nossa). 

O fundo de arquivo reflete sempre seu produtor, e o trabalho do profissional 

arquivista representa uma primeira tentativa de “escavação” em torno da documentação 

por ele analisada. Nesse sentido, o trabalho do arquivista pode ser comparado aos 

estudos arqueológicos de acervos documentais, explorando os campos dos quais cada 

item documental emerge. 

A reconstituição da ordem original refere-se à busca pelos objetivos 

arquivísticos de produção e manutenção documental. 

 
Assim como há naturalidade em função dos processos de negócios, e 

consequentemente na produção dos documentos, existe naturalidade 

no processo de gestão de documentos, mesmo com a intervenção 

existente em todo esse cenário. Os processos que resultam na 

organicidade e ordem original são criados por uma equipe externa ao 

mecanismo simbiótico de produção de documentos e do 

estabelecimento das conexões entre as ações e seus registros, o que 

não invalida a naturalidade da produção dos documentos arquivísticos. 

(OLIVEIRA, 2012, p. 73) 

 

O conhecimento do produtor e do contexto documental possibilita a recuperação 

da organização inicial, nomeadamente nos casos em que a instituição produtora 

apresenta uma completa desorganização, incentivada pela ausência dos princípios 

elementares de organização ou mesmo por razões acidentais. Mesmo que, para um 

segmento de arquivistas, nem sempre seja fácil determinar com certeza o processo de 

produção, principalmente em arquivos pessoais, o princípio de respeito à ordem original 

deve ser sempre considerado, como aprofundaremos melhor mais a frente nesta tese. 

É importante salientar que, mesmo quando já se provou que a ordem original 

não seja possível de ser restabelecida ou mostra-se imprópria para as novas funções 

relacionadas à pesquisa e prova dos documentos, o arquivista deve estabelecer uma 

organização que procure sempre respeitar os princípios arquivísticos tanto quanto 

possível. 

Para finalizar, percebemos, na leitura dos trabalhos acima, a ideia recorrente, por 

parte de alguns autores, de que o arquivista deve intervir para a manutenção e/ou 

reconstituição da ordem original. Por muitos anos, essa afirmação não foi corretamente 
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compreendida e hoje, com o advento das novas tecnologias e correntes teóricas, são 

colocadas em debate, conforme veremos a seguir. 

 

1.3 Novos debates e propostas 

 

Em recente artigo, Carol Couture (2015) pergunta-se sobre o futuro da 

Arquivologia, uma vez que “se nos pedissem para identificar o elemento mais 

importante do desenvolvimento experimentado pela área nos últimos anos e que 

marcará o futuro dessa disciplina, certamente as respostas unânimes seriam as 

tecnologias e seu impacto na gestão da informação” (COUTURE, 2015, p. 148). De 

fato, o autor refere-se a uma “onda digital” que afeta diretamente os arquivos e 

apresenta novos desafios para a área, o que vem colocando à prova nossas questões 

práticas e teóricas. 

Nesse novo contexto, os próprios princípios arquivísticos voltam a ser debatidos, 

revistos, refinados e ajustados para aplicação. O entendimento e fortalecimento do 

princípio do respeito aos fundos, decorrente da busca de autenticidade e integridade 

essenciais para informatizar as atividades da nossa administração, é um exemplo claro 

nesse âmbito. A relevância dos princípios fundamentais de nossa disciplina ainda se 

justifica, apesar das novas tecnologias levarem alguns autores a sugerir que as teorias 

tradicionais deixaram de ter aplicação prática (DOLLAR, 1994). 

Sabe-se que a informatização marcou as atividades de nossas administrações, 

mas a democratização do acesso à grande rede que é a internet e todas as mudanças daí 

decorrentes não suprem os princípios e fundamentos teóricos da disciplina; ao contrário, 

precisam ainda mais destes para se firmar. Atualmente, pode-se dar maior atenção ao 

aperfeiçoamento dos princípios e fundamentos teóricos que caracterizam a arquivística 

contemporânea, mas isso deve ser feito com o máximo de respeito a essas bases, que 

têm contribuído para dar solidez e credibilidade à disciplina e à profissão ao longo dos 

anos. 

Conforme observamos, os manuais configuram-se como marco inaugural da 

Arquivologia como campo de saber. Nesse sentido, podemos afirmar, com base nas 

concepções de Thomas Kuhn (2006, p. 176), que o primeiro paradigma da área 

configura-se com o reconhecimento e a confiança crescente dessas obras. O que 

vivenciamos atualmente é um momento de reflexão de nossas próprias bases 
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paradigmáticas, uma vez que essas mesmas obras, inevitavelmente persuasivas e 

pedagógicas, com pouco aprofundamento e reflexão contextual, atualmente não dão 

mais conta dos nossos complexos ambientes de trabalho e documentos arquivísticos. 

 

O conceito de ciência deles [manuais] exaurido terá tantas 

possibilidades de assemelhar-se aos empreendimentos que os produziu 

como a imagem de uma cultura nacional obtida através de um folheto 

turístico ou um manual de línguas. Esse ensaio tenta mostrar que esses 

livros nos têm enganado em aspectos fundamentais. Seu objetivo é 

esboçar um conceito de ciência bastante diverso que pode emergir dos 

registros históricos da própria atividade de pesquisa. (KUHN, 2006, p. 

19-20) 

 

A produção do conhecimento é algo dinâmico, em constante evolução e passível 

de rupturas. Presenciamos como abordagens variadas convivem, cada uma a sua forma, 

no atual contexto vivido pela Arquivologia. Repensar é algo natural das ciências, 

porém, a tradição, o conhecimento adquirido e formulado ao longo da caminhada 

teórica da área, não pode ser descartada nem negligenciada. 

Max Weber (2006), por sua vez, complementa este pensamento pois segundo o 

autor a ciência tem suas bases no mundo real e nas experiências dos cientistas, sejam 

elas puramente científicas, sejam elas empíricas.  Assim, Weber (2006) sustenta que as 

ciências sociais se ocupam de eventos empíricos e observáveis que despertam interesse 

investigativo. Ele acredita que a ciência não pode ser rígida, ou seja, ela é flexível e 

adaptável. Significação e ciência posicionam-se entre a realidade e os seus significados, 

no âmbito do que o autor denomina “princípio da significação”, auxiliando-nos a 

compreender que, no “mundo” das ciências sociais, podem-se obter diversos 

significados ou diversas visões para o mesmo objeto.  

  Portanto, com base nos autores acima podemos inferir que um princípio 

científico de uma disciplina é um postulado consensual e um basilar teórico para o seu 

desenvolvimento e amadurecimento, validado mediante a assimilação e a sua 

comunicação no âmbito de uma comunidade científica. 

À medida que o século XX chegou ao fim, alguns desafios passam a figurar no 

cenário arquivístico. A necessidade de lidar com documentos modernos e complexos, 

com as novas tecnologias e seus documentos eletrônicos, bem como com a mudança 

geral de uma postura positivista a um quadro pós-modernista de pensamento, 

impulsionou alguns arquivistas a uma nova interpretação dos princípios teóricos da 

área. 
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Nesse momento de mudanças, os princípios arquivísticos 

fundamentais se mantêm, reapresentados em interpretações atuais, 

com foco em implementações estratégicas e aplicações práticas. Para 

um mundo em mudança, os princípios fundamentais arquivísticos 

somente serão preservados descartando muitas das suas atuais 

interpretações, implementações estratégicas e aplicações práticas. 

Pode a princípio parecer contraditório afirmar uma mudança 

paradigmática, ao mesmo tempo em que também se sugere que os 

arquivistas deveriam permanecer focados nas suas pesquisas eruditas e 

formulações teóricas dos princípios fundamentais tradicionais - 

aqueles centrados na “origem, respect des fonds, contexto, evolução, 

interrelações, [e] ordem” dos documentos. A referência aos princípios 

fundamentais arquivísticos não soa como uma radical mudança de 

paradigma! Porém, os resultados de pesquisas realizadas por 

arquivistas preocupados com estes fundamentos tradicionais são agora 

tão diferentes das suposições que dominaram a profissão durante a 

maior parte dos dois séculos passados, que eu acredito que uma 

mudança de paradigma está realmente ocorrendo. (COOK, 2012, p. 

125-126) 

 

Uma característica básica atual, configurada no pensamento pós-moderno, é 

repensar a disciplina arquivística, seus conceitos e técnicas, e a própria atuação do 

arquivista. A partir de aproximações com o pensamento pós-moderno, o autor Terry 

Cook (2012, p. 144) propõe novas formulações para o que ele chama de “velhos 

conceitos”, entre eles o de ordem original. De acordo com Cook, o princípio da ordem 

original, em sua visão clássica, tinha por objetivo o respeito ou a reconstituição da 

ordem interna do fundo. Atualmente, a Arquivologia “pós-moderna” tem seu foco no 

processo ao invés do produto, trabalha com o armazenamento virtual e aleatório, onde 

existem diferentes ordens para diferentes usuários (COOK, 2012, p. 32). 

A primeira menção, pelo menos em inglês, relacionando a Arquivologia ao pós-

modernismo, foi feita por Terry Cook, no artigo Electronic Records, Paper Minds: The 

Revolution in Information Management and Archives in the Post-Custodial and Post-

Modernist Era, publicado na revista Archives and Manuscripts em 1994. Neste 

trabalho, o arquivista canadense afirma que a Arquivologia não é nem universal nem 

imutável, em sua vertente tradicional se construiu como ciência descritiva e se adaptou 

ao imperativo da historiografia positivista, que visava à acumulação de fatos, mais do 

que à elaboração de conceitos. Bases empíricas essas desacreditadas pelo pós-

modernismo. 

Para o autor, “as inovações radicais nas práticas arquivísticas estão se tornando 

cada vez mais incompatíveis com a continuação de uma doutrina que procura 
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permanecer encerrada nos baluartes de seus princípios tradicionais” e que “é necessário 

que a Arquivologia saia do seu isolamento, se abra para a sociedade e procure numa 

Teoria da Sociedade as garantias de unidade (disciplinar)” (COOK, 2012, p. 133-134). 

O reconhecimento do contexto social, organizacional e funcional da criação de 

documentos e sua manutenção tornam-se essenciais para a disciplina e compreensão dos 

arquivos. O contexto, nessa perspectiva, torna-se dinâmico em vez de estático. 

Desvincula-se de uma visão estrita à doutrina legal e em costumes jurídicos que 

permeiam a produção documental. 

No seu núcleo, a Arquivologia sempre procurou compreender o contexto da 

origem ou da ordem do documento dentro de uma série ou sistema. Essas preocupações 

sempre se destacaram ao próprio conteúdo do documento, reservado somente aos 

usuários, conforme afirmou Cook. Por isso, arquivistas realizavam primeiro a proteção 

do contexto preservando os documentos sobreviventes, não mais necessários à 

administração, no interior do edifício de arquivo, numa custódia ininterrupta, e no 

esquema original (ou restaurado) da ordem da sua classificação inicial (COOK, 2012, p. 

142). 

O foco atual na visão pós-moderna modifica-se, passando da 

preservação da prova para sua criação e avaliação. Os arquivistas 

tentam preservar documentos em contextos confiáveis assegurando 

que eles sejam criados inicialmente de acordo com padrões aceitáveis 

de prova e, indo além, para assegurar que todos os atos e ideias 

importantes estejam documentados adequadamente por essa prova 

confiável, em vez de esperar, passivamente, que um resíduo natural 

apareça. (Caso alguma reorganização ou integração posterior venha a 

ser necessária, é feito agora virtualmente, por classificação pelo 

computador em vez de reorganizar fisicamente os arquivos na pilha.) 

Num mundo no qual as séries são grandes e abertas, num mundo de 

organizações muito complexas, que mudam com rapidez e criam 

registros volumosos e descentralizados em papel, e num mundo de 

registros eletrônicos com seus documentos virtuais e transitórios, as 

bases de dados relacionais de propósitos múltiplos, com redes de 

comunicação interinstitucionais, nenhum documento arquivístico 

confiável irá sobreviver para estar disponível para que os arquivistas o 

preservem na maneira tradicional – a menos que o arquivista 

intervenha de várias formas em sua vida ativa. (COOK, 2012, p. 143) 

 

Na afirmação acima, podemos dizer que, para Terry Cook, a ordem original está 

intimamente relacionada a uma questão física, onde os documentos são arranjados ou 

rearranjados originalmente a partir da ordem colocada nos próprios documentos e não 
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baseada em algo intelectual, formalizado arquivisticamente em um sistema de 

classificação. 

Com foco no processo de criação em vez de produtos, as formulações teóricas 

nucleares sobre arquivos mudam nessa visão teórica. 

A Ordem Original muda sua forma de manutenção da localização 

física inicial dos documentos num sistema de registro ou classificação, 

para a intervenção conceitual do software, onde partes dos 

documentos estão armazenadas aleatoriamente, sem nenhum 

significado físico e depois são intelectual ou funcionalmente 

recombinadas, de maneiras diferentes, para propósitos diferentes, em 

tempo e lugares diferentes, em diversos tipos de ordem, para usuários 

diferentes. As ordens refletem usos múltiplos em processos de 

trabalho mais do que em disposições físicas de objetos registrados. 

Uma simples “peça” de dados pode ser ordenada de múltiplas formas 

para refletir usos diferentes para usuários diferentes. (COOK, 2012, p. 

p. 144) 

 

Manter a ordem original do fundo, respeitando tal princípio, fornece informação 

sobre o contexto de produção dos documentos. Isso pode ser de especial importância 

para os utilizadores, que, assim, podem perceber como os documentos foram criados e 

originalmente utilizados. Lodolini considera que a reconstituição da ordem original tem 

um caráter objetivo, dado que se desordenasse um fundo dez ou cem vezes e se 

entregasse a diferentes arquivistas para organizá-lo, o resultado final seria sempre 

idêntico (LODOLINI, 1988, p. 55). Os documentos devem, assim, ser devolvidos à 

ordem original, seguindo a ordem que tiveram quando foram produzidos, de forma a 

refletir o modo de ser e de funcionamento da instituição que os criou. 

A missão do arquivista é preservar os documentos de tal forma que continuem a 

fornecer provas verídicas ao longo do tempo. Como tal, os arquivos tomados em 

custódia são submetidos a um processo de arranjo e descrição onde as relações entre os 

documentos com seus criadores, e entre os documentos e as ações das quais 

participaram continuem a ser preservados e explicados. 

Conforme demonstramos anteiromente, e que ainda hoje é perceptível na área, 

existe uma falta de coerência na forma como os termos são usados na literatura 

arquivística. Por uma questão de opção teórica, estamos adotando o ponto de vista de 

que, embora os princípios de respeito aos fundos e respeito à ordem original sejam em 

grande medida entendidos como partes componentes do princípio proveniência, deve-se 

reconhecer que são princípios únicos, com características próprias definidas e que não 

devem ser tratados com graus de diferença. 
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Mesmo que, em muitos casos, a ordem original não possa ser reconstruída ou se 

optou por modificá-la, isso não diminui a importância do princípio para a área, nem ao 

menos o relega a uma posição periférica de subprincípio. Afinal, como uma ciência, 

nossa área possui uma carga teórica própria que precisa ser aplicada. 

O princípio de respeito aos fundos foi desenvolvido antes do princípio de 

respeito pela ordem original, e antes mesmo do princípio da proveniência. Em Arquivos 

modernos: princípios e técnicas, Therodore R. Schellenberg descreve o 

desenvolvimento de princípios para o arranjo e descrição de material de arquivo na 

França, Prússia, Holanda e Inglaterra. Ele explica que a primeira articulação plena do 

princípio do respeito aos fundos ocorreu na França, em uma circular intitulada 

Instructions pour la mise en ordre et le classement des archives départementales et 

communales, emitida em 1841. 

A circular instruía arquivistas das agências departamentais dos Archives 

Nationales a começarem a agrupar documentos em fundos, de modo que “todos os 

documentos originados de instituição em particular, tais como uma autoridade 

administrativa, uma empresa ou uma família” seriam mantidos juntos. Embora a 

circular alertasse para as origens dos documentos, ela não exigia aos arquivistas que 

respeitassem a ordem original dentro dos fundos. Em vez disso, estipulava que os 

documentos, interiormente, fossem organizados em “grupos” de assunto e, em seguida, 

de acordo com as circunstâncias, poderia ser de forma cronológica, geográfica, ou 

alfabética (SCHELLENBERG, 2006, p. 141). 

De acordo com Nancy Bartlett, a declaração de Natalis de Wailly era mais 

prática do que propriamente teórica. A autora sugere que, em vez de propor um novo 

modelo de princípios para o arranjo, de Wailly destinava-se apenas a garantir que os 

arquivistas que trabalhavam nos departamentos e longe da supervisão direta do Archives 

Nationales recebessem uma metodologia simples e prática, para evitar causar “muitos 

danos aos registros intelectuais vulneráveis sob seus cuidados” (BARTLETT, 1991, p. 

111, tradução nossa). 

É importante destacar que tanto Schellenberg como Ernest Posner identificam 

uma postura teórica na concepção de Wailly. Posner compara o princípio do respeito 

aos fundos com os métodos utilizados nos anos imediatamente seguintes à Revolução 

Francesa, quando, “em conformidade com as tendências gerais da historiografia”, os 

arquivistas “dedicavam-se a maior parte de seu tempo e trabalho a organizar e catalogar 

documentos medievais”. 
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O fato é que esses arquivos se desenvolveram, até certo ponto, 

segundo a linha das coleções de manuscritos das bibliotecas. (...) 

dentro dos arquivos,  os documentos eram muitas vezes arranjados de 

acordo com pontos de vista não condizentes com seu caráter peculiar. 

Muitos arquivistas haviam obtido seu treinamento em bibliotecas e 

apenas eram capazes de pensar em termos de biblioteconomia, e, além 

disso, as necessidades da investigação erudita e do trabalho de 

pesquisa eram consideradas de importância tão preponderante que 

parecia óbvio que os documentos deviam ser arranjados e catalogados 

de modo a facilitar por todas as maneiras o uso erudito. Por essa 

razão, coleções especiais de biographica, militaria, ecclesiastica e 

outras semelhantes foram constituídas; esquemas sistemáticos 

artificiais foram inventados, muitas vezes abrangendo todo o conteúdo 

de um arquivo; e os documentos encaixados nesses esquemas sem 

nenhuma consideração pela sua conexão original. (POSNER, 2013, p. 

279-280, grifo nosso) 

 

Realmente, as preocupações com a conexão original não estavam presentes 

nesse primeiro momento de enunciação do princípio de respeito aos fundos. Retomando 

o que já apresentamos na seção anterior, não existe um consenso na literatura de arquivo 

sobre as origens históricas exatas e o desenvolvimento do princípio de respeito à ordem 

original. Por isso, optamos por afirmá-lo como marca autoral do Manual dos 

Arquivistas Holandeses, uma vez que estes introduzem um elemento adicional para a 

elaboração de arranjos arquivísticos, baseados na abordagem de arquivistas prussianos. 

Em 1881, na Prússia, foi anunciado um regulamento que dispunha sobre alguns 

princípios da área, dentre eles o Registraturprinzip, ressaltando a importância da ordem 

dada aos documentos pelos serviços de registro. País este que segundo Schellenberg 

(2006, p.245) evoluiu e ampliou o princípio de respeito aos fundos. 

O princípio de agrupar os documentos oficiais de acordo com a 

origem nos organismos públicos administrativos é chamado de 

Provenienzprinzip ou princípio da proveniência. Esse princípio foi 

expresso, pela primeira vez, pelo eminente historiador Heinrich Von 

Sybel (1817-95) depois que se tornou diretor do Arquivo do Estado da 

Prússia em 1874. (SCHELLENBERG, 2006, p. 245). 

 

Com o apoio do arquivista Max Lehmann o então diretor do Arquivo do Estado 

da Prússia definiu ainda que o documento além de ser organizado em virtude de sua 

proveniência deveria ser “mantido, no arquivo de custódia, na ordem dada pelo serviço 

de registro do órgão”, não reorganizado por grupos de assunto. 

Assim que um órgão comece a recolher ou transferir seus documentos, 

deve-se designar uma área (Repositur) somente para os documentos 

daquele órgão. Dentro dessa área, os papéis oficiais devem ser 
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mantidos na ordem e com as designações que receberam no curso das 

atividades oficiais do órgão. (SCHELLENBERG, 2006, p. 246-247). 

 

Segundo Margareth Silva (2017, p.149-150) no Registratur, “toda a peça 

recebida ou expedida por uma administração na condução de um negócio, é objeto de 

um registro com a restituição ao dossiê de negócio, no qual ele devia estar conservado”. 

Sendo o todo ordenado, segundo um plano de classificação, próprio a cada serviço de 

registro. Estas formulações que hoje estão na base do que se entende por Protocolo, 

foram embrionárias para o entendimento holandês de princípio de respeito a ordem 

original. 

Nesse sentido, a abordagem holandesa insistia que os arranjos arquivísticos 

implicavam tanto o respeito ao produtor quanto pela ordem original adotada aos 

documentos dentro do fundo. 

Já em 1930, temos uma crítica formalmente aplicada à concepção de 

organização defendida pelos holandeses e caracterizada de pouco flexível. Elaborada 

pelo arquivista alemão Adolf Brenneke, que rejeitou a interpretação que incluía a ordem 

original, alegando que nos arquivos modernos “faltava a rigorosa ordenação existente 

no passado”. Afirmava ainda que os arquivos prussianos, de onde surgiu a formulação 

do Registraturprinzip e que influenciou a definição de princípio de respeito à ordem 

original dos holandeses, tinha uma organização muito específica e regulada, fato que 

não acontece em todos os países (HORSMAN, 2002, p. 2, tradução nossa). 

No ponto de vista de Brenneke, os arquivistas deveriam ser “criativos” na 

organização interna dos fundos, em vez de simplesmente preservar ou manter erros 

imprecisos. A crítica de Brenneke manteve-se influente na teoria arquivística alemã 

moderna. No entanto, na prática em grande parte do resto do Europa, particularmente na 

Escandinávia, Itália e Holanda, o princípio da ordem original continuou a servir de base 

para os arranjos arquivísticos. 

A discussão sobre as dificuldades de aplicação do princípio de respeito à ordem 

original continuou na década de 90 do século XX, quando Brien Brothman (1991) 

publicou um artigo onde apresentava as contradições inerentes ao princípio. 

No artigo, Brothman argumenta que não há nada de natural - ou original - acerca 

da ordem original. Ele sugere que os arquivistas e a teoria exageram na natureza 

orgânica dos fundos e argumenta que a ordem nos arquivos é resultado de um complexo 

processo social. 
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A ordenação de informações é social, e não natural. A ordem 

arquivística não surge como resultado de alguma restrição inflexível 

colocada sobre nós, a qual somos impotentes para repudiar. A ordem 

edênica dentro dos arquivos é aquela moldada pela prática de 

agrupamento. Esses conjuntos documentais são criações; eles são, 

tomando emprestado um termo recentemente cunhado na sociologia 

da ciência, micromundos demarcados por fronteiras de nossa escolha - 

indivíduos, estruturas institucionais etc. - e que se disfarçam enquanto 

conquistam uma profunda complexidade que também está crescendo 

no governo e no mundo em geral. (BROTHMAN, 1991, p. 84, 

tradução nossa) 

 

Para o autor, a ordenação de documentos de arquivo constitui um “gesto 

ministrado” que tanto cria como destrói valor, uma vez que arquivistas “perturbam” a 

ordem original durante todo o curso de sua prática profissional cotidiana. Nesse âmbito, 

a própria avaliação fere ao princípio de respeito à ordem original, uma vez que os 

documentos são inevitavelmente destruídos, quando não são considerados como 

arquivos de valor permanente. O autor ainda afirma que a ruptura mais básica da ordem 

original é a remoção dos documentos de seu local de origem e sua colocação em 

arquivos, pois, ao serem transplantados de suas casas nativas para o arranjo arquivístico, 

esse também necessariamente distorce a ordem original de maneira sutil (BROTHMAN, 

1991, p. 85, tradução nossa). 

Brothman afirma ainda que os conceitos de ordem original, proveniência e 

respeito aos fundos são, eles próprios, criações históricas de uma época logicamente 

auto-consciente, que induz os arquivistas à crença de que a sua própria prática reflete 

fielmente o seu tempo, e só pode ser compreendida dentro do contexto da sua cultura 

histórica. Para ele, é estranho que os arquivistas até então tenham evitado olhar a 

própria história cultural dos arquivos e de sua prática, o que talvez possa ser entendido 

como um papel próprio da área, habitualmente caracterizada como neutra, como 

subsidiária e como mero instrumento de outras autênticas disciplinas interpretativas e 

criadoras de cultura (BROTHMAN, 1991, p. 91, tradução nossa). 

Este ensaio também reexaminou a noção de princípio de respeito à ordem 

original, feita à luz de alguns problemas que são motivos de preocupação para os 

teóricos literários e sociais, bem como para historiadores e filósofos. E conclui que os 

arquivos devem ser considerados um objeto de análise própria de seu tempo e de suas 

construções histórico-conceituais. 

Por fim, Brothman nos permite concluir que a ordem original é fruto do seu 

tempo, e que atualmente, quando os documentos cruzam as barreiras dos arquivos e o 
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arquivista “neutro” obedece a uma suposta ordem original, as complexidades são 

silenciadas e uma versão idealizada da ordem original é frequentemente adotada. Para 

ele, é mais fácil para o arquivista aceitar essa premissa do que a criticar. No entanto, ao 

impor esquemas socialmente construídos em documentos de forma a fornecer uma 

coerência intelectual, arquivistas criam suas próprias representações originais. 

O argumento central de Brothman contra o princípio do respeito pela ordem 

original é relacionado à ideia de passado acessível afirmado pelo historiador positivista. 

Ele enfatiza que “é tão problemático para um arquivo sustentar que é remanescente fiel 

à ordem original (...) como é para os historiadores afirmarem que o seu trabalho de 

alguma forma captura e reapresenta fielmente o passado” (BROTHMAN, 1991, p. 83, 

tradução nossa). 

Ainda mapeando algumas críticas ao princípio de respeito à ordem original, 

identificamos outros problemas apresentados por Peter Horsman (1999). Ele argumenta 

que o manual holandês incentiva os arquivistas a negligenciarem uma organização física 

original em favor de uma ordem lógica com base na estrutura administrativa de uma 

organização. 

Horsman sugere que, ao tentar seguir os conselhos do manual, os arquivistas têm 

frequentemente perturbado a ordem de manutenção em que se encontram os 

documentos, para, em seguida, tentar reproduzir uma ordem primeira – imaginada e 

ideal - que reflete com mais precisão as estruturas administrativas e funções. No artigo, 

Horsman usa o exemplo dos arquivos da cidade de Dordrecht e mostra como a maneira 

pela qual os documentos são armazenados pode revelar mais do que eram anteriormente 

na sua produção (HORSMAN, 1999, p. 47). 

O autor também alerta para a confusão e os pesados debates na Arquivologia em 

torno do respeito aos fundos, que reflete uma dimensão externa e uma dimensão interna 

– a ordem original. Para o autor, o problema é que os princípios estão sendo tratados 

sempre como uma coisa só, ou seja, um princípio de proveniência único com as duas 

dimensões, o que se revela perigoso para a Arquivologia. De acordo com o manual de 

Gerhart Enders, citado por Horsman, originalmente o princípio da proveniência não diz 

nada sobre como o grupo deve ser organizado internamente, só como ele deve ser 

mantido para além de outros grupos (HORSMAN, 2002, p. 3). 

A teoria arquivística enfatiza desde sempre a veemente importância do criador 

do arquivo. O produtor de um arquivo fornece tanto um princípio organizador primário 

para os documentos quanto uma estrutura interpretativa. O foco no produtor é 
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claramente evidenciado no arranjo arquivístico. A função principal desta atividade é 

representar as funções e os relacionamentos entre os documentos e o produtor no 

realizar de suas atividades. A história administrativa e o estudo biográfico são 

destacadamente formas possíveis para o reconhecimento de elementos inerentes aos 

documentos. 

A dificuldade apresentada nos últimos anos, e motivadora para as críticas dos 

teóricos acima, especialmente os associados com a virada pós-moderna nos arquivos, é 

a relação para com o produtor, presente na visão tradicional “estreita”. Ao longo de sua 

história, a Arquivologia sempre afirmou existir somente um único criador para os 

materiais que compõem o fundo. Nesse sentido, o produtor seria o indivíduo (ou pessoa 

jurídica) que criou (recebeu e/ou acumulou) os documentos. É claro que se reconhece 

que diferentes pessoas têm autoria nos documentos individuais dentro do fundo, porém 

o arquivista representa uma perspectiva singular focada no indivíduo identificado como 

o produtor do fundo. 

Para os arquivistas que se identificam com a abordagem pós-modernista, o foco 

em um único produtor obscurece aspectos do contexto documental. Essa longa 

discussão não será tratada aqui de maneira exaustiva, mas vale dizer que tal corrente 

alega que a definição do princípio da proveniência/respeito aos fundos e o princípio de 

respeito à ordem original são “inadequados”, uma vez que os “documentos devem 

sempre ser tratados com o respeito a cada aspecto de seu contexto” (BARR, 1989, p. 

141, tradução nossa). 

O que buscamos nesse trabalho, ao entender a ordem original como a ordem de 

produção relacionada diretamente ao produtor, em seu sentido único, é que a história do 

arquivo fala sobre si mesmo e que, em arquivos pessoais, conforme veremos a seguir, 

isso é muito importante. Também visamos destacar que todos os tipos de ordem, 

incluindo as físicas, atribuem significado para o arquivo. Elas permitem aos usuários 

interpretarem como os documentos foram produzidos, utilizados e até mesmo negados 

em sua trajetória. Em algumas situações, a ordem dos documentos pode representar 

padrões passados de comunicação e de tomadas de decisão. 

Estabelecer um sistema de arranjo é uma das principais funções no arquivo. Ao 

se relacionar os contextos originais com a funcionalidade dos documentos para o 

produtor, isso permite que o pesquisador tenha acesso a uma documentação neutra, no 

que tange às escolhas subjetivas do indivíduo arquivista. Documentar as tomadas de 

decisão, discutir com os pares e se tornar o principal pesquisador do arquivo é um dos 
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papéis do arquivista na atualidade, e tal afirmação já estava presente na seção do 

Manual dos Arquivistas Holandeses, onde afirmam claramente que nenhum volume ou 

conjunto documental deve ser perturbado sem prestar contas de seu significado original 

(MULLER; FEITH; FRUIN, 1973, p. 47). 

O arranjo e a descrição podem ser reforçados por uma compreensão mais 

completa dos papéis, nos aspectos práticos e simbólicos que os documentos têm 

desempenhado. Mais fundamentalmente, os arquivistas precisam sempre defender que 

eles são os primeiros interessados e, acima de tudo, pesquisadores do contexto dos 

documentos. Para entender os documentos, os arquivistas precisam saber tanto quanto 

possível as circunstâncias que os produziram; e isso exige mais que uma prática 

arquivística, é necessária uma atividade de pesquisa. “Se continuarmos a ignorar esse 

aspecto do nosso trabalho, a nossa tarefa como arquivistas permanece apenas pela 

metade” (JIMERSON, 2000, p. 72, tradução nossa). 

O arranjo e a descrição estabelecem o controle físico e intelectual do arquivo, 

permitindo aos usuários mais do que apenas localizar os documentos que precisam. Os 

princípios de arquivamento fundamentais de proveniência e ordem original regem o 

arranjo e a descrição, demonstrando a importância de que os documentos de arquivo 

sejam organizados pela ordem de origem do produtor (JIMERSON, 2000, p. 343). 

Respeitar a ordem original não é apenas congelar ou restaurar um passado único 

na forma de um arranjo documental. Como demonstrou Peter Horsman (2002, p. 19), 

um fundo de arquivo é muito mais complexo do que parece, e os autores do manual não 

vivenciaram muito isso em seus documentos, compostos em sua maioria por 

documentos medievais bem diferentes dos complexos sistemas atuais. Para o autor, eles 

certamente estavam cientes das várias camadas de organização, custódia e mudanças 

pelas quais aqueles documentos haviam passado ao longo de tempo e, ao proporem uma 

organização com base nas ações originárias, permitiriam que o arranjo refletisse as 

mudanças organizacionais presente na história do fundo. 

Nesse sentido, manter os documentos de um produtor em sua ordem original, é o 

meio fundamental para que arquivistas protejam as relações que unem os documentos 

dentro de um fundo a cada atividade pelas quais os documentos participaram. 

Ao proteger esse tecido de relacionamentos, os arquivistas preservam não só o 

valor dos documentos, mas seu contexto. Para Terry Eastwood, é por meio da 

preservação e da reconstrução da ordem original dos documentos que os arquivistas 
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preservam a integridade e, nesse sentido, a autenticidade dos fundos do produtor 

(EASTWOOD, 2008, p. 10). 

Cada uma das formulações referentes ao princípio de respeito pela ordem 

original, brevemente examinadas neste capítulo, nos permite ter uma visão ligeiramente 

diferente dos problemas associados à sua interpretação e aplicação. O princípio da 

ordem original, como demonstrado, não é, do ponto de vista teórico, aceito por todos os 

autores como conveniente. Esta divergência prende-se essencialmente às dificuldades 

levantadas pela sua aplicação prática. 

Primeiro, percebe-se a dificuldade em se determinar se o conceito de respeito à 

ordem original pretende se referir a uma ordem física ou a um ordenamento lógico. 

Escrevendo sobre a evolução do conceito a partir de sua codificação no Manual de 

Arranjo e Descrição de Arquivos, Peter Horsman (2002) argumenta que a proposta de 

realizar um manual suscitou intensos debates sobre quais seriam as regras necessárias 

para a organização de arquivos de Estado. Os arquivistas Samuel Muller e Van 

Riemsdijk trocaram experiências e opiniões em uma série de cartas que mostram 

perspectivas diferentes sobre o que constituiria uma ordem original. 

Para Van Riemsdijk, “o arranjo físico original, estabelecido nos documentos, 

seria a chave que define os critérios deste princípio”. A compreensão de Muller, no 

entanto, define que a ordem original, seria “mais conceitual do que física”, baseada na 

ideia de que a ordem original corresponde à estrutura administrativa do organismo 

produtor e não necessariamente à estrutura do seu sistema de arquivamento 

(HORSMAN, 2002, p. 9, tradução nossa). 

De fato, o ponto de vista de Muller prevaleceu e, na Seção 16 do manual, está 

escrito que “a organização original de um arquivo deve corresponder naturalmente em 

suas principais linhas com a velha organização do órgão administrativo que o produziu” 

(MULLER; FEITH; FRUIN, 1973, p. 56-57). 

No entanto, desde o início, o princípio tem confundido arquivistas não só sobre 

este ponto, mas, principalmente, sobre o que se entende por original. Tradicionalmente, 

a ordem original de um conjunto de documentos foi entendida como sendo a da 

produção, ou seja, a relacionada diretamente à sua utilidade como relacionamento direto 

de uma atividade. No entanto, para os autores representantes de uma corrente pós-

moderna da Arquivologia, já citados acima, um conjunto documental pode assumir um 

número diferente de ordens durante a sua vida ativa e, em seguida, novamente nas mãos 

de seus guardiões subsequentes. Considerando que muitas dessas ordens podem ter sido 
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anteriormente ignoradas em favor de uma busca por uma ordem com base nos objetivos 

do produtor, os arquivistas dessa linha destacam a importância do significado dessas 

diferentes ordens assumidas ao longo do tempo para o entendimento do significado 

global do contexto de fundos. 

Essa noção ainda é complicada, principalmente em virtude do reconhecimento 

de uma variedade de produtores e de possibilidades de construções “originais”. Por isso, 

esses estudiosos acreditam que o princípio de respeito à ordem original seria um tanto 

arbitrário. 

A presente tese tem por opção defender a ordem original como a ordem de 

produção, uma vez que esta permite reconhecer as funções e atividades, bem como o 

fluxo dos documentos ao longo da trajetória da instituição, e também do indivíduo. 

Porém, admitimos que conhecer a ordem última pode possibilitar o reconhecimento de 

projetos, intenções e interesses no acumular os documentos, e, por isso, precisa ser 

documentada. Porém, o que vale alertar é que essa nem sempre é a ordem original dos 

documentos. 
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2 DOCUMENTOS PESSOAIS E ARQUIVOLOGIA 

 

Buscamos nesse capítulo definir o conceito de arquivo pessoal, apresentando, 

para isso, as principais formulações encontradas na literatura. Nosso objetivo é mostrar 

as mudanças no que tange ao reconhecimento desses arquivos ao longo do tempo, assim 

como demonstrar a existência de diferentes perspectivas entre os profissionais que 

trabalham com conjuntos documentais produzidos por pessoas. 

Discorremos ainda sobre as lacunas na literatura e os vazios teóricos referentes a 

esses fundos de indivíduos que, apesar de hoje apresentarem trabalhos consistentes, não 

acompanham a produção teórica da área. 

 

2.1 Arquivos pessoais: definição e problemáticas 

 

A necessidade individual de criar documentos para referências diárias, para 

sustentar a memória pessoal, para interagir dentro da sociedade e também para ser 

lembrado, possibilitou a existência do que chamamos hoje de arquivos pessoais. 

Enquanto produto de atividades dos indivíduos, os documentos pessoais 

representam as relações sociais, políticas, econômicas e afetivas construídas ao longo da 

vida. Cada pessoa guarda documentos pelos mais diferentes motivos. No entanto, 

principalmente para servir de evidência de sua existência. Nos arquivos pessoais são 

registrados o pessoal, o privado, as opiniões e os comentários, os sentimentos singulares 

e a intimidade das pessoas ao longo do tempo. Nesses arquivos, encontramos registros 

de transações de negócios, documentos fruto da relação do indivíduo com o Estado, das 

suas atividades profissionais, religiosas, públicas, bem como de seus hobbies e 

interesses, o que, segundo Catherine Hobbs (2001, p. 127), seriam os fragmentos da 

vida e dos relacionamentos, representados na forma documental. 

Rotineiramente, o indivíduo precisa produzir documentos, uma certidão de 

nascimento, um certificado de reservista, uma nota fiscal, uma conta de luz; enfim, todo 

tipo de documento torna-se prova de sua passagem pela sociedade. Ao conter 

documentos para atender necessidades, predileções e personalidades, os arquivos 

pessoais demonstram a visão pessoal das experiências da vida. Ao produzir documentos 
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que espelhem suas atividades “externas”, ou seja, suas relações sociais, o indivíduo cria 

uma personalidade pública marcada por relações e interações. 

Segundo Philippe Artières, arquivos pessoais são constituídos e preservados 

pelos indivíduos como prova de sua trajetória e inserção social. 

Além disso, o indivíduo bem ajustado deve classificar os seus papéis; 

deve, a qualquer momento, estar apto a apresentar o inventário deles: 

seu curriculum vitae. O que é um curriculum senão o inventário dos 

nossos arquivos domésticos? A data de nascimento remete à certidão 

de nascimento, o estado civil ao registro civil, a nacionalidade ao 

passaporte, endereço e telefone a um contrato de locação e a uma 

conta de telefone, nível de instrução ao conjunto dos diplomas, 

experiência profissional aos contracheques. Um curriculum é uma 

autobiografia resumida, um sumário: só traz o essencial. Num 

curriculum a lacuna é banida, é sinônimo de um vazio, de um período 

sem escrita. Devemos, portanto, manter os nossos arquivos com 

cuidado; não apenas não perder os nossos papéis, mas também provar 

que eles estão bem classificados. Eles devem revelar uma coerência 

condizente com a norma. (ARTIÈRES, 1998, p. 6) 

 

Documentos são criados e conservados como instrumentos de reconhecimento e 

afirmação da identidade individual. Nesse sentido, visam regular o cotidiano e servir ao 

futuro. Por isso, reflexões pessoais tornam-se fontes úteis para perspectivas sociológicas 

maiores. Na verdade, trabalhar com os arquivos de indivíduos não é apenas lembrar o 

modo como o indivíduo se encaixa na sociedade, mas como muitos indivíduos 

participam de um mesmo jogo de regras, saberes e práticas disseminadas socialmente. 

A existência dos arquivos pessoais é resultante da “escrita de si” definida por 

Ângela de Castro Gomes (2004) como: 

A escrita auto-referencial ou escrita de si integra um conjunto de 

modalidades do que se convencionou chamar produção de si no 

mundo moderno ocidental. Essa denominação pode ser mais bem 

entendida a partir da ideia de uma relação que se estabeleceu entre o 

indivíduo moderno e seus documentos. (GOMES, 2004, p. 10) 

 

A prática individual de registrar as experiências cotidianas tem início no século 

XVIII, e solidifica-se ao longo dos séculos a partir da institucionalização dos direitos 

civis e políticos. As mudanças nas práticas sociais decorrentes de tais acontecimentos - 

a vontade de guardar e de criar memórias - possibilita a existência de arquivos pessoais. 

Para além dos limites da vida íntima, tais documentos asseguram direitos sociais e 

representam a relação dos indivíduos na sociedade. 
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Enquanto prova do desenvolvimento de atividades de uma pessoa, os 

documentos lhe servem como prova, instrumentos jurídicos e produtos de ações 

desempenhadas, e continuam a representá-la mesmo após o cumprimento ou fim do 

motivo que os gerou. 

A relação próxima de causa e efeito, atividade e documentos, aproxima os 

arquivos pessoais da Arquivologia, lhes garante o estatuto de fundo e impõe a 

necessidade de enquadrá-los aos princípios arquivísticos. No entanto, percebe-se que a 

definição para arquivos pessoais apresentada e divulgada na área, privilegia 

inicialmente a existência de uma falsa dicotomia entre arquivos pessoais x arquivos 

institucionais. 

Frequentemente, arquivos pessoais são definidos em contraste aos arquivos 

criados por organismos públicos e/ou empresariais. Na verdade, uma longa tradição 

arquivística, teórica e prática considerou os arquivos pessoais separadamente dos 

documentos oficiais e administrativos criados por governos e empresas. 

Com o aprofundamento de pesquisas, o conceito de arquivos pessoais passa a ser 

definido por analogia, sendo entendidos como os documentos institucionais, ao invés de 

simplesmente detalhá-los pela diferença. Esta abordagem é duramente criticada por 

Jennifer Meehan (2010, p. 32), uma vez que tende a ignorar certos pressupostos 

subjacentes, assim como determinados significados, entendidos de formas diferentes de 

acordo com a natureza do acervo. Para a autora, o próprio conceito de ordem original 

tende a assumir importância diferente para cada um dos arquivos citados. 

Em 1996, Chris Hurley expressou sua crença de que não há diferença essencial 

entre os documentos criados e mantidos por um indivíduo a título pessoal e aqueles 

produzidos em um contexto organizacional. Seu texto, basicamente uma refutação a 

Graeme T. Powell (1977), rebatia a ideia de que a teoria de arquivo tradicional talvez 

não se aplicasse às coleções de matéria pessoal. 

De fato, nos arquivos pessoais, assim como nos arquivos institucionais, é 

possível identificar as funções e atividades significantes e especificar os documentos 

que evidenciam essas ações. No entanto, os arquivos de indivíduos desenvolvem-se a 

partir de necessidades, desejos e preferências. 

Arquivos pessoais contêm documentação de vidas individuais e representam 

uma saída da formalidade coletiva e da organização sistêmica encontrada em outros 

tipos de documentos. O material desses arquivos não incluem apenas os atos e fatos 
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sobre as atividades do autor, mas também seus pontos de vista, opiniões, preconceitos e 

opções culturais, gostos literários, materiais de estudo etc. 

Essas particularidades dos arquivos pessoais, pouco interpretadas e em alguns 

momentos subjulgadas pela área, colocam-nos em lugares diferentes dos considerados 

arquivos tradicionais. Nesse contexto, os arquivos pessoais precisam ser tratados de 

maneira diferente, principalmente porque tais documentos, enquanto estão sob a guarda 

do produtor, não respeitam regras pré-determinadas e rígidas que o obriguem a 

conservar os mesmos. 

O sujeito produtor e o seu relacionamento com os documentos não podem ser 

desconsiderado no tratamento arquivístico, principalmente no âmbito de arquivos 

pessoais. A trajetória de produção e acumulação documental, sujeita a interceptações, 

pode implicar em modificação do conjunto de documentos. E quando nos referimos à 

identificação da ordem original, observar tal aspecto torna-se essencial, conforme 

veremos mais detalhadamente adiante. 

A preservação de arquivos pessoais envolve mais que o tratamento técnico. Para 

Jennifer Douglas (2013, p. 35, tradução nossa), arquivistas que lidam com arquivos 

pessoais “infelizmente têm esquecido a relevância e a aplicabilidade da teoria 

arquivística”, sobre a premissa da existência de circunstâncias particulares. De fato, para 

a autora, esses documentos precisam de uma atenção especial e uma nova postura 

profissional. 

As controvérsias em torno da legitimidade da condição arquivística dos 

conjuntos documentais produzidos por pessoas resultaram inclusive em um pleonasmo 

desenvolvido por Ana Maria de Almeida Camargo (2009), de que arquivos pessoais são 

arquivos. De fato, a prática da constituição dos arquivos pessoais decorre das 

características individualizantes de cada um. Cada arquivo pessoal carrega a marca de 

ser único e, por isso, mais difícil de ser homogeneizado e compreendido. Sua relevância 

está em demonstrar as transformações sociais e a vida em sociedade em toda a sua 

diversidade. Essa afirmativa não inviabiliza o reconhecimento arquivístico de tais 

fundos, nem os fazem imunes ao tratamento baseado nos princípios teóricos da área e, 

em especial, o da ordem original, foco deste trabalho. 

A utilização de diferentes nomeações para designar os conjuntos documentais de 

características pessoais também é um fator que dificulta a coerência teórica no que toca 

esses documentos. Designados inicialmente de manuscripts ou papers, termos que 

sugerem a desagregação ou artificialidade do processo de acumulação, também são 
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reconhecidos como écrits personnels, carte personali ou espólios, expressões que mais 

uma vez demarcam sua singularidade (Camargo, 2009). 

No Brasil, admite‐se o uso da expressão “arquivos pessoais”. Contudo, ainda 

segundo Ana Maria Camargo (2009, p. 28), o emprego do termo pode induzir a um 

conflito dividido em três situações distintas: em primeiro lugar, a expressão pode ser 

aplicada para designar os documentos sobre as pessoas, presentes nos arquivos 

institucionais; em segundo, pode englobar os documentos acumulados por um 

indivíduo, que não decorrem de suas atividades públicas, atenuando a problemática 

sobre a definição e os limites entre o público e o pessoal; e também aqueles que são 

referentes à sua função identitária, como a própria carteira de identidade, o passaporte e 

a certidão de óbito, neste que seria o terceiro problema apontado pela autora. 

De fato, a definição de arquivos pessoais não é algo simples. Podemos destacar 

ainda que estes arquivos são compreendidos na categoria jurídica de arquivos privados, 

o que podemos inferir que significa uma tentativa de assegurar uma mínima base 

comum de discussão sobre arquivos pessoais no núcleo teórico tradicional da área. 

Arquivos privados são definidos como documentos criados fora da esfera 

pública de governos, agências governamentais e departamentos. Incluem os fundos de 

organizações sem fins lucrativos, os de pessoas e famílias, os de movimentos sociais, de 

eventos etc. Nesse sentido, os chamados “arquivos privados” abarcam tanto os 

conjuntos de documentos produzidos por instituições de direito privado quanto aqueles 

acumulados por indivíduos. 

 De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, o arquivo 

privado é um “arquivo de entidade coletiva de direito privado, família ou pessoa. 

Também chamado de arquivo particular” (ARQUIVO NACIONAL, p. 35). Sobre os 

arquivos privados, Heloisa Liberalli Bellotto afirma que: 

É larga a sua gama, se tomados conceitualmente como todos os 

arquivos de entidades não-governamentais. Entretanto, por motivos 

didáticos e práticos, a arquivística consagrou internacionalmente três 

categorias: sob a denominação arquivos econômicos estão os arquivos 

de empresas, de estabelecimentos bancários, industriais ou comerciais; 

como arquivos sociais incluem-se os de estabelecimentos de ensino 

privado, de agremiações políticas, profissionais e desportivas, assim 

como de sindicatos, hospitais, entidades religiosas, caritativas e outras 

de fins não-lucrativos; como arquivos pessoais – também 

considerados arquivos privados propriamente ditos –, os constituídos 

por documentos produzidos e/ou recebidos por uma pessoa física 

(cidadão, profissional, membro de uma família ou elemento integrante 

de uma sociedade), enfim, de documentos que preservados para além 
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da vida dessa pessoa, constituem seu testemunho, como um conjunto 

orgânico, podendo então ser abertos à consulta pública. (BELLOTTO, 

2006, p. 265) 
 

Nesse sentido, assume-se no Brasil a concepção de que os arquivos pessoais 

constituem uma das subcategorias dos arquivos privados. Tal premissa é reafirmada 

pela legislação arquivística, segundo expresso na lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que 

dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. Em seu artigo 2º, 

define arquivos como: 

Conjunto 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 I, 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. 

 

Novamente, notamos a aproximação entre documentos pessoais, de uma esfera 

pública, e a busca por uma homogeneidade na elaboração de políticas, práticas e teorias. 

A matriz pública da Arquivologia remete à própria história dos arquivos, preocupada 

inicialmente com os documentos produzidos e acumulados por órgão administrativos, 

cuja guarda deveria essencialmente atender à função de prova e servir como fonte de 

informação. 

O próprio Dicionário de Terminologia Arquivística, produzido pela Associação 

dos Arquivistas do Estado de São Paulo, não apresenta um verbete para arquivos 

pessoais. Antes, define-os dentro da categoria de arquivos privados: 

Arquivo Privado: conjunto de documentos acumulados em 

decorrência das atividades de pessoas físicas e jurídicas de direito 

privado, depositados ou não em instituições públicas. Termos 

equivalentes; non-public archives, private archives, private records (I); 

archives priveé (F); archive privado (E); espólio [quando de pessoa 

física]. (CAMARGO; BELLOTTO, 2012, p. 24) 
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Esta característica não é exclusiva à realidade brasileira, Luciana Heymann 

(2012), em sua tese de doutorado, observou que as discussões metodológicas 

envolvendo a organização de arquivos pessoais, tanto no Brasil quanto no exterior, 

trazem uma marca “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. 

Esse fato, designado como um paradigma estatal da Arquivologia, refere-se à 

sua característica como área que nasce para atender as demandas das instituições 

públicas. Por isso, podemos afirmar que sua produção teórica acompanha tal premissa e, 

no decorrer dos séculos, foi voltada quase que exclusivamente para os documentos 

“oficiais”. Atualmente, segundo Âncona Lopez, esse viés ainda é hegemônico no 

campo, mas o estudo sobre arquivos pessoais está avançando: 

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 de inviolabilidade da 

custódia por seu titular. É essa inviolabilidade que será responsável, a 

despeito dos instrumentos jurídico-legais, pela plena efetivação das 

finalidades de guarda documental. (LOPEZ, 2003, p. 70) 

 

Por muito tempo, os arquivistas somente reconheceram como típicos de arquivo 

os documentos produzidos no âmbito corporativo. Num processo contínuo e sem crítica, 

o discurso que justifica e conceitua o arquivo, em sua própria construção, ao utilizar 

termos mais identificados com a administração, exclui a visibilidade dos arquivos 

pessoais no quadro conceitual. Cumpre observar que, de fato, em textos clássicos da 

área que se encontram na base do desenvolvimento da arquivística moderna, como o 

Manual dos Arquivistas Holandeses e as obras de Sir Hilary Jenkinson (1922; 1934) e 

Theodore Roosevelt Schellenberg (2006), os conjuntos documentais acumulados por 

pessoas não são considerados arquivos propriamente ditos. Segundo Silvana Goulart e 

Ana Maria Camargo (2007, p. 37), “os autores clássicos dedicaram-se especialmente 

aos documentos acumulados por instituições, encarando os pessoais, quando muito, 

como complementares”. Quando se preocupam com os arquivos privados, identificam-

nos como manuscripts ou papers, termos que fazem supor fragmentação e aleatoriedade 

no processo de produção e acumulação documental. Tais fenômenos obscureceriam a 

organicidade, princípio esse que caracteriza a Arquivologia e o documento arquivístico. 
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O que hoje chamamos de arquivos privados, seria o que Jenkinson e 

Schellenberg referiram como manuscripts, historycal manuscripts ou 

manuscript collection. (...). Os arquivos privados, no entanto, são mais 

abrangentes que manuscripts, na medida em que contemplam também 

os documentos digitais e as mídias não-textuais. Mas, acima de tudo, 

carregam e expressam a palavra "arquivo” aplicada aos fundos de 

proveniência privada, algo que para estes dois pensadores seminais 

seria algo negado e incompatível à concepção dos "historical 

manuscripts". (STAPLETON, 1983-84, p. 82, tradução nossa) 

 

Vale ressaltar que, inicialmente, os arquivos pessoais ficaram sob 

responsabilidade das bibliotecas – devido à tradição de ali se depositarem as obras e os 

demais papéis dos escritores –  e dos museus, por serem considerados parte do imóvel e 

da “mobília”. A naturalização do recolhimento pelas bibliotecas e museus acentua o 

caráter de coleção e distancia os documentos pessoais das concepções de fundo, uma 

vez que a metodologia usada por estas unidades de informação visam o tratamento do 

documento individualmente, item por item, o que os aproxima das qualidades do livro e 

da peça e os descaracteriza enquanto arquivo. 

A peculiaridade do documento de arquivo em relação à biblioteca e ao 

documento museológico está intrinsecamente relacionada à razão de 

ser de sua produção. O documento de arquivo é gerado para registrar 

ou representar uma atividade, um ato, e está, portanto, implicado em 

funções e processos, e vinculado a uma missão. (OLIVEIRA, 2012, p. 

35) 

 

Nesse sentido, os relacionamentos, as redes e as conexões físicas e lógicas 

estabelecidas por meio da organicidade precisam ser identificadas a partir de uma 

análise criteriosa do contexto de produção. Sendo essa a ação que permitirá que o 

arquivo pessoal seja organizado e preservado como arquivo. 

A teoria arquivística como um todo, historicamente voltada para os arquivos 

institucionais, apresenta um desafio metodológico de adaptação que precisa ser 

enfrentado e levado ao âmbito pessoal. É indispensável o emprego de procedimentos e 

métodos para o tratamento de documentos em arquivos pessoais, assim como para os 

institucionais. Por se tratarem de arquivos, os documentos devem ser analisados durante 

a identificação, com o objetivo de se compreender as razões pelas quais foram criados e 

acumulados ao longo do tempo. 

Realmente, os arquivos pessoais distanciam-se dos arquivos institucionais no 

que tange ao processo de acumulação, uma vez que não existem regras burocráticas, 

técnicas ou jurídicas para estes arquivos. Ou seja, não há normas que regulamentem o 
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caráter privado das relações do indivíduo e que interfiram no processo de produção e 

guarda dos documentos de um arquivo pessoal. 

Nesse sentido, os arquivos pessoais são entendidos enquanto documentos de 

arquivo, desde que tenham sido produzidos no decorrer de alguma atividade inerente à 

vida do titular. A constituição do arquivo pessoal será marcada pela mescla de 

documentos que representam as atividades formais dos indivíduos com aqueles que 

representam atividades difíceis de serem determinadas.  

O processo de acumulação é dinâmico, comportando revisões de 

articulação e remanejamento de peças, o que dificulta, ainda que não 

impeça surpreender seu movimento, sua trajetória: sua vontade de 

guardar. O que está em questão, portanto, é saber o que o arquivador 

quer com seus registros. A reflexão deve incidir sobre a globalidade 

de sua lógica e não sobre o conjunto de informações que seus 

conteúdos possam fornecer. (VIANNA et al, 1986, p. 68) 

 

Em resumo, a atividade, a estrutura e as funções, juntamente à representação de 

suas relações, são essenciais para o conceito de arquivo enquanto prova. Documentar é 

um processo que registra a informação sobre uma ação e é relevante para identificá-la 

como prova da atividade (BEARMAN, 1992, p. 41). 

A necessidade de observar as diferenças entre arquivos institucionais e pessoais 

nos processos de constituição dos conjuntos documentais reflete-se essencialmente nas 

distintas configurações desses arquivos e nos motivos que levam à sua acumulação. 

Mesmo que o exercício de funções no domínio profissional possa, de alguma forma, se 

aproximar ao desempenho de atividades por um órgão ou entidade, os critérios e as 

estratégias de guarda dos documentos institucionais e pessoais são claramente distintos. 

Há que se levar em consideração, ainda, o fato de que os arquivos pessoais, muitas 

vezes, são produto da ação de outros agentes, além do titular do arquivo, como, por 

exemplo, os familiares. 

Dentro desta perspectiva, a atividade de recordar aquilo que é significativo ao 

indivíduo, produz uma coleção mental de impressões, reminiscências e memórias. Os 

documentos físicos que criamos e os arquivos que mantemos para nos lembrar de um fato, 

de uma ocasião ou um acontecimento da vida podem auxiliar o lembrar e a construção de 

memórias mais amplas num sentido social.  

Paulo Roberto Elian dos Santos afirma que documentos pessoais representam 

uma parcela da memória coletiva, pois: 
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contribuem ao lado dos arquivos de origem institucional para a 

salvaguarda do patrimônio documental e a compreensão das 

sociedades modernas. Interessam como fonte de pesquisa e são 

dotados de uma singularidade. Não se criam com uma finalidade 

histórica e cultural inicial, mas são formados por homens e mulheres 

ao longo de uma vida, e adquirem valor testemunhal por um gesto de 

quem os produziu e/ou de quem os identificou e lhes atribuiu 

significado social e cultural. (SANTOS, 2012, p. 49) 

 
Sendo assim, os arquivos pessoais são fonte de pesquisa para a memória e a 

identidade coletiva. A possibilidade de ampliar as narrativas sociais a partir do discurso 

pessoal garante a esses arquivos um novo lugar na sociedade e na própria área. Portanto, 

mesmo que reconhecidos tardiamente pela Arquivologia, e apresentarem uma produção 

teórica ainda em desenvolvimento, os acervos pessoais hoje se destacam como um 

fecundo campo de análise. 

 

2.2 Arquivos pessoais na fronteira da Arquivologia 

 

Em uma rápida pesquisa à Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), composta por 105 instituições, 473.950 documentos, 128.312 teses e 345.638 

dissertações, recuperamos os seguintes dados ao procurar pela palavra “Arquivologia”: 

133 trabalhos, divididos em 101 dissertações e 32 teses. A busca livre pelo termo 

“arquivo(s) pessoal(is)” apresentou 670 resultados nas mais diferentes áreas do saber, 

como: Educação (104), Psicologia (20), Sociologia (17) e História Social (8). Para o 

nosso caso específico, a Arquivologia, identificamos apenas 09 resultados, sendo 07 

dissertações e 02 teses
1
. 

Desse total de 09 trabalhos, não foi localizado nenhum que abordasse o tema da 

ordem original nos arquivos pessoais, nem uma aproximação maior com os princípios 

arquivísticos. Vale ressaltar que nossa pesquisa também incluiu a Ciência da 

Informação enquanto campo de saber, esta que atualmente se caracteriza como um 

importante espaço de discussão e produção para a Arquivologia. A pesquisa para 

“arquivo(s) pessoal(is)” na Ciência da Informação recuperou 03 resultados. 

Optou-se pela pesquisa na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), uma vez que seu objetivo é reunir em um único portal de busca os trabalhos 

finais dos cursos de mestrado e doutorado defendidos no Brasil. Nesse sentido, 

                                                 
1
 Dados apresentados na pesquisa realizada no endereço: <http://bdtd.ibict.br/vufind/>. Acesso em: 20 

mar. 2018. 
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acreditamos que esta pode nos oferecer o quadro atual das pesquisas realizadas no 

Brasil e, assim, apresentar o estado da arte no que tange à teoria arquivística sobre 

arquivos pessoais. 

O número relativamente baixo de pesquisas em torno dos documentos pessoais 

confirma a situação e o espaço que os arquivos de indivíduos assumiram ao longo da 

trajetória da Arquivologia. Por muitos anos, os arquivos privados de natureza pessoal ou 

familiar foram relegados a uma zona obscura no que se refere ao seu lugar no 

desenvolvimento da teoria e das instituições arquivísticas. 

A pesquisadora norte-americana Catherine Hobbs (2016, p. 304) afirma que 

esses arquivos ocupam posição ambígua e curiosa – um lugar e um não lugar – no 

desenvolvimento da teoria arquivística tradicional. O distanciamento dos arquivistas em 

torno das discussões, fenômeno e métodos sobre esses documentos abriu espaço para a 

entrada de estudiosos de outros campos disciplinares, como a História, a Antropologia, 

a Sociologia, a Psicologia e a Literatura, entre outras. 

Na perspectiva dos estudos históricos, a valorização da história cultural e o 

desenvolvimento da micro-história possibilitaram que os arquivos pessoais ganhassem 

importância como instrumentos de pesquisa, pois passaram a ser encarados como fontes 

potenciais de informação, uma vez que são considerados expressões de indivíduos em 

sociedade. Os adeptos da Nova História da Cultura deslocavam o interesse pela vida e 

obra dos grandes homens e pelos grandes eventos para as pessoas e acontecimentos 

comuns. 

Segundo Prochasson (1998), será somente a partir da segunda metade do século 

XX que os documentos pessoais passaram a receber, de forma mais generalizada, o 

tratamento arquivístico: 

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. (PROCHASSON, 1998, p. 105) 

 

A Arquivologia, nesse sentido, atenta-se de forma concreta para esses acervos, a 

partir de um interesse dos historiadores pelas fontes de origem privada. De acordo com 

Paulo Elian dos Santos a publicação, em 1963, da obra Public and private records: their 

arrangement and description, de Theodore R Schellenberg: 
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pode servir como marco inicial da aproximação dos profissionais 

brasileiros com a questão dos arquivos pessoais. No mesmo ano o 

Arquivo Nacional do Brasil editou uma versão em português do 

trabalho do arquivista norte-americano, que esteve no Brasil em 1960 

a convite do diretor da instituição, o historiador José Honório 

Rodrigues. (SANTOS, 2012, p.51) 

 

De fato, Schellenberg neste trabalho estabelece comparações entre os arquivos 

privados e as coleções orgânicas, e constata que ambos possuem em comum a 

possibilidade de se identificar a procedência dos documentos. Além dessa constatação, 

o autor define a utilização das expressões “papéis privados” e “manuscritos históricos”, 

fundamentais para a compreensão dos arquivos pessoais na literatura da época. 

A expressão ‘papéis privados’ é empregada deliberadamente, ao invés 

da convencional ‘manuscritos históricos’. O termo ‘manuscritos’, no 

sentido mais restrito da palavra, inclui somente documentos escritos à 

mão ou datilografados. O termo ‘documentos’ (records) é um termo 

genérico que se aplica a toda espécie de material documentário. Aqui 

pretendo usar um termo mais amplo do que ‘manuscrito’ e mais 

limitado do que ‘documento’. O termo ‘papéis privados’ inclui 

material cartográfico e em forma de texto impresso, manuscrito ou 

datilografado. Tanto inclui material que se origina de uma pessoa 

quanto de uma entidade. (SCHELLENBERG, 2006, p. 269) 

 

Em seu clássico livro, o autor norte-americano afirma que os documentos de 

arquivo têm uma qualidade orgânica que falta aos manuscritos históricos, o que de certa 

forma incomoda a maioria dos arquivistas. Vale atentar para a fala datada e geográfica 

marcada no texto de Schellenberg, pois, de fato, para muitos arquivistas norte-

americanos, reconhecer a qualidade e a relação orgânica entre os documentos pessoais 

tornou-se um desafio que a área buscou superar. 

No final dos anos 1970, no contexto de redemocratização política do Brasil, a 

pesquisa histórica e inúmeros projetos de (re)construção de memórias individuais e 

coletivas ganharam projeção. A renovação de pesquisas ampliou a demanda pela 

sistematização de informações e fontes documentais. Aos historiadores coube a tarefa 

de realizar reflexões sobre a natureza dessas novas fontes, suas potencialidades e 

limites. 

Experiências seminais destacaram-se nesse contexto: a fundação do Centro de 

Pesquisa e Documentação História (CPDOC/FGV), criado em 1973 a partir da doação 

do arquivo do ex-presidente Getulio Vargas; a criação, em 1972, do Arquivo-Museu de 

Literatura da Fundação Casa de Rui Barbosa, dedicado a abrigar acervos de escritores; e 
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do Arquivo de Edgar Leuenroth (AEL) da UNICAMP, em 1974, que iniciou suas 

atividades a partir compra da coleção de periódicos, livros, folhetos e outros 

documentos que o militante anarquista Edgar Leuenroth reuniu durante toda sua vida
2
. 

O surgimento de instituições dedicadas especificamente à preservação de 

arquivos pessoais associou-se de forma bem-sucedida à renovação da pesquisa em 

ciências humanas e sociais e encontrou lugar na agenda da comunidade arquivística. Ao 

constituírem um universo de possibilidades de exploração, por parte de arquivistas, 

historiadores, cientistas sociais etc., os arquivos pessoais alcançaram, ao longo das 

últimas décadas, um espaço singular tanto no âmbito das instituições arquivísticas, 

quanto nos centros de documentação. 

Interdisciplinares por excelência, dando motivos a infinitas 

abordagens e olhares, os arquivos pessoais não tinham merecido, até 

duas ou três décadas atrás, a devida atenção no que diz respeito à sua 

existência, rastreamento, organização e divulgação, nem tinham sido 

objeto de pesquisa como poderiam e deveriam ser. (BELLOTTO, 

2014, p. 108) 

 

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

órgão vinculado à Fundação Getulio Vargas, foi criado em junho de 1973 - no âmbito 

do Instituto de Direito Público e Ciência Política da Fundação Getulio Vargas - com a 

finalidade de reunir, preservar e dar acesso a acervos de documentos de valor histórico 

para a história contemporânea brasileira pós-1930
3
. 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 em duas versões, uma em 1986 e a outra de 1994; e Metodologia de 

organização de arquivos pessoais: a experiência do CPDOC (1998). 

No entanto, os esforços desenvolvidos pelo CPDOC/FGV a partir da década de 

1980, com a publicação de seus estudos de referência multidisciplinar para as mais 

diversas instituições, não foram capazes de preencher as lacunas na produção referente 

aos arquivos pessoais. Percebe-se, assim, que o esforço técnico de resolução de 

problemas práticos de tratamento dos arquivos parece sempre superar a possibilidade de 

uma reflexão teórica mais aprofundada. Somado a essa característica, destaca-se o 

distanciamento das principais instituições arquivísticas do ambiente universitário, o que 

                                                 
2
 Vale ressaltar que o arquivo pessoal de Rui Barbosa foi incorporado ao patrimônio público juntamente 

com sua casa em 1924, e, desde então, a instituição preocupa-se com sua organização e seu tratamento. 

(MELLO; OLIVEIRA, 1997, p. 9). 
3 
Fonte: <http://cpdoc.fgv.br/sobre>. Acesso em: 16 maio 2017. 
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não permitiu que se consolidassem espaços institucionais de referência na produção do 

conhecimento. 

Apesar da existência de instituições dedicadas ao tratamento de arquivos 

pessoais, ao longo dos anos o que se percebeu foi o pouco debate acadêmico e a falta de 

linhas de pesquisa sobre os arquivos pessoais nos cursos universitários. Esse 

distanciamento entre universidades e instituições permitiu que os fundos pessoais 

representassem uma categoria de arquivo que está entre que se pode qualificar de grupo 

sub-representado na literatura arquivística. A teoria da área foi amplamente 

desenvolvida com base no entendimento dos arquivistas e da experiência deles com os 

arquivos de governos e outras organizações, onde documentos são criados naturalmente 

por um produtor único como parte de transações de negócio ou de serviços. 

Como consequência desse processo histórico, Lucia Maria Velloso de Oliveira 

(2012, p. 32-33) lançou uma hipótese sobre “o lugar obscuro dos arquivos pessoais na 

literatura da área”, fundamentada na própria formação profissional dos teóricos da 

Arquivologia, usualmente oriundos de uma vivência no âmbito dos arquivos públicos. 

De acordo com essa hipótese, suas formulações teóricas estariam direcionadas à 

realidade de produção, gestão, preservação e acesso dos documentos públicos e, 

portanto, não considerariam os arquivos pessoais. 

O vazio teórico dos arquivos pessoais frente à teoria arquivística é também um 

aspecto presente no campo metodológico, pois a disciplina propugna a adoção de 

conceitos e métodos usualmente aplicados aos arquivos públicos, de natureza 

institucional, para todos os conjuntos documentais de natureza arquivística, inclusive os 

pessoais. 

O arquivista Terry Cook (1998) considera falsa a dicotomia entre arquivos 

pessoais e arquivos públicos, discussão essa que não é nova. Para o autor, na teoria 

arquivística clássica, os arquivos públicos são apresentados como acumulações 

orgânicas e naturais, 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 manuscript e são responsabilidade dos archivists, enquanto 

os documentos públicos são os arquivos, sob tutela dos records managers. 

Em boa parte da Europa, os arquivos públicos não recolhem 

documentos pessoais, estes ficam reservados às bibliotecas. A situação 
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é diferente no Canadá, que desenvolveu o conceito de “arquivos 

totais” onde todas as instituições arquivísticas públicas do país 

adquirem os arquivos oficiais de seus organismos produtores, os 

manuscritos e outras mídias pessoais de indivíduos, famílias e grupos 

particulares. (VOGAS, 2011, p. 27) 

 

Os primeiros trabalhos definiam os arquivos exclusivamente dentro de um 

contexto governamental estruturado, onde os documentos refletiam a forma e as funções 

administrativas que os criaram. Em 1898, o Manual de Arranjo e Descrição de 

Arquivos (MULLER; FEITH; FRUIN, 1973, p. 120) negou o status de arquivo aos 

documentos de indivíduos, com o fundamento de que tais materiais não eram resultado 

natural das funções e atividades de um órgão administrativo, e o mais adequado seria a 

custódia destes nas bibliotecas. 

De acordo com Lucia Maria Velloso de Oliveira (2012, p. 37), em seu manual, 

os holandeses reconhecem a existência de arquivos acumulados por pessoas, porém 

estes deveriam ser identificados com suas atividades de negócios e vinculados a 

atividades comerciais. Nesse contexto, somente diários, cartas recebidas e cópias de 

cartas expedidas seriam tipos documentais identificados. 

Os arquivos pessoais, mesmo que não fossem diretamente assunto e preocupação 

do arquivista inglês Sir Hilary Jenkinson, estão inseridos na problemática e na definição 

do autor para arquivos privados e seu universo. Para Jenkinson (1922, p. 237, tradução 

nossa): “o termo arquivo deve ser estendido para coleções feitas por organismos 

privados ou pessoas semi-públicas, agindo no âmbito das suas capacidades”. Nesse 

sentido, o autor admite que arquivos também possam ser criados por particulares e 

empresas, mas apenas na medida em que se aplicam por escrito aos fins de 

administração ou dos negócios. Por isso, autoridades locais, empresas comerciais e os 

responsáveis desses órgãos deixam seus arquivos de trabalho nestas instituições. 

O primeiro manual que destaca o reconhecimento dos arquivos pessoais 

enquanto parte das preocupações arquivísticas é de autoria do arquivista italiano 

Eugenio Casanova, que, em 1928, conferiu a seguinte definição aos arquivos: “o 

arquivo é a acumulação ordenada dos documentos de uma instituição ou indivíduo, 

constituída no curso de sua atividade e conservada para a consecução dos objetivos 

políticos, legais e culturais daquela instituição ou indivíduo” (CASANOVA, 1928, p. 

19, tradução da autora). No entanto, ainda que sejam contemplados na definição 

apresentada, não se observa uma atenção maior e mais detalhada a eles. 
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A menção aos conjuntos de natureza pessoal também aparece em duas outras 

obras. No Manuel d’archivistique, o arquivo é definido como “um conjunto de 

documentos de toda natureza que qualquer corpo administrativo, qualquer pessoa física 

ou jurídica tenha reunido, automática e organicamente, em razão de suas funções ou de 

suas atividades” (Direction des Archives de France, 1970, p. 23, tradução nossa)
4
. E no 

manual espanhol, bastante utilizado no Brasil e de autoria de Antonia Heredia Herrera, 

onde os arquivos são: 

Um ou mais conjuntos de documentos, qualquer que seja sua data sua 

forma ou suporte material, acumulados num processo natural por uma 

pessoa ou instituição pública ou privada no transcurso de sua gestão, 

conservados, respeitando aquela ordem, para servir como testemunho 

e informação para a pessoa ou instituição que os produziu, para os 

cidadãos ou para servir de fontes para a história. (HEREDIA 

HERRERA, 1991, p. 89, tradução nossa) 

 

Conforme se pode notar pelo rápido panorama apresentado acima, o 

reconhecimento tardio ou até a exclusão dos arquivos de origem privada – familiar e 

pessoal - do universo do conceito de arquivos marcou definitivamente o pensamento e a 

prática arquivística, cuja história e desenvolvimento estiveram por muito tempo 

voltados para os documentos de natureza pública. 

Assim como acontece no aspecto teórico da disciplina, percebemos também nos 

textos legislativos uma fragilidade ao tratarem do tema dos arquivos pessoais. As 

legislações nacionais refletem a preocupação do Estado em ordenar o patrimônio 

documental produzido sob sua égide, cuja custódia é de sua responsabilidade, e 

compreende-se que os arquivos pessoais escapam à tutela da administração pública. 

Somado a isso, temos ainda as singularidades dos arquivos pessoais perante as 

questões de acesso e intimidade, consideradas um problema a ser resolvido por 

arquivistas e instâncias jurídicas. 

                                                 
4
 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. 
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Nos arquivos pessoais, está em jogo o acesso à intimidade, às 

informações que foram produzidas, sem qualquer vestígio de 

compromisso com a posteridade ou mesmo com uma preservação 

duradoura. Muito pelo contrário, são produzidos apenas com o 

compromisso de registro de um elo de intimidade entre os indivíduos 

e do indivíduo produtor com a sociedade, na medida em que atende às 

suas necessidades específicas e apenas isso. (OLIVEIRA, 2016, p. 4) 

 

De fato, apesar de aqui nosso objetivo ser só apontar o problema específico com 

relação à intimidade, percebe-se a necessidade de pesquisas e políticas que atentem às 

particularidades dos documentos pessoais. O afastamento teórico e jurídico no que 

tange aos arquivos pessoais reflete a relação de fronteira profissional em que estes se 

enquadram. 

As particularidades inerentes aos arquivos pessoais não permitem que estes se 

encaixem nos documentos institucionais, nem na categoria de manuscritos históricos. 

De toda forma, os documentos são preocupações dos arquivistas, e, sendo os arquivos 

pessoais reconhecidos como conjunto de documentos produzidos e acumulados no 

decorrer das atividades dos indivíduos, tornam-se também produtos de estudo e saber 

arquivístico, conforme demonstrou Richard Cox. 

A grande maioria dos documentos pessoais e familiares é dotada da 

mesma natureza orgânica e estruturada que deriva de funções e 

atividades como documentos institucionais, [indivíduos mantêm 

arquivos por razões] geralmente idênticas às de uma instituição em 

sua atividade de registrar transações, documentar ações, atender a 

funções legais e administrativas e fornecer a base para o trabalho da 

memória. (COX, 1996, p. 48-49, tradução nossa) 

 

A obrigação jurídica e social de manutenção de documentos e nossa 

responsabilidade de interação na sociedade nos leva a arquivar nossos papéis, registros 

formais de nossa existência. O conjunto documental pessoal é formado por documentos 

resultantes das atividades profissionais, das relações afetivas e familiares. Esses 

documentos, produzidos e acumulados seguindo a lógica pessoal daquele que guarda ou 

de secretários sob sua orientação, constituirão um arquivo pessoal que ganhará 

ordenação específica correspondente à expectativa que o titular projeta para o seu 

acervo.  

Conforme constatou Catherine Hobbs, existem basicamente duas abordagens 

amplas no que tange ao reconhecimento arquivístico do arquivo pessoal: 
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A primeira é de responsabilidade de teóricos que concordam que as 

práticas de procedimento técnico aplicadas a arquivos de instituições 

podem ser integralmente aplicadas aos arquivos pessoais; a segunda é 

postulada por aqueles que ainda vislumbram espaço para novas 

explorações e consequentemente afastamento de tais métodos. 

(HOBBS, 2016, p. 314) 

 

Os trabalhos de Richard Cox e Sue McKemmish defendem a abordagem de que 

a teoria criada para os arquivos institucionais, por uma perspectiva pública dos 

documentos, deve ser aplicada sem problemas aos de origem pessoal, baseados na 

universalidade da atividade de manutenção de documentos na sociedade e na 

onipresença de valor probatório dos arquivos. Para os autores, a possibilidade de fundir 

as culturas dos documentos pessoais com modelos teóricos dos arquivos de governo é 

um esforço em reconhecê-los enquanto arquivos e, portanto, imprimir aos mesmos uma 

análise pautada nos princípios da Arquivologia. 

Os arquivistas são capazes de analisar o que está acontecendo no 

arquivo pessoal de maneira muito parecida com o que fazem em 

relação ao arquivo das organizações. Assim como são capazes de 

identificar funções e atividades significativas e especificar os 

documentos que serão preservados como prova de tais atividades, os 

arquivistas podem analisar papéis distribuídos socialmente e 

atividades relacionadas (...). Eles podem também definir os indivíduos 

em termos de suas relações com os outros. (MCKEMMISH, 1996, p. 

29-30, tradução nossa) 

 

O valor de prova dos documentos é amplamente criticado por alguns autores, 

entre eles Verne Harris (2001) e Catherine Hobbs (2016). Em seus estudos, os 

pesquisadores questionam a simplificação dos documentos pessoais em termos de sua 

funcionalidade e de seu caráter probatório. Harris (2001, p. 12) argumenta que a criação 

de documentos pessoais “está contaminada pelo instinto humano em contar uma história 

e criar uma identidade”. Nesse sentido, devem-se levar em conta as ocorrências de 

imaginação, de fabricação, de esquecimento e projeção – características essas que 

modelam os contornos dos arquivos pessoais e seus documentos. Para os autores, é 

“empobrecedor” submeter tais documentos a categoria principal de prova, posto que só 

podem ser inteligíveis dentro do espaço reduzido das funcionalidades dos arquivos. 

Essa abordagem prejudica a capacidade mais ampla de testemunho 

que reveste o documento. Ele pede uma expansão dessa noção de 

forma a incluir a “modelagem” e a “determinação” de conteúdo e de 

fechamento (closure) conforme detectadas pelos teóricos pós-

estruturalistas na narrativa. (HOBBS, 2016, p. 312) 
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Segundo Hobbs (2016, p. 313), o tratamento dos arquivos pessoais é repleto de 

complexidades que devem ser respeitadas e conservadas em vez de controladas por 

normas e sistemas que se baseiam em noções de funcionalidade organizacional 

estruturada na manutenção dos documentos. Vale ressaltar ainda que a autora avança 

nessas questões, e tenta redirecionar o discurso sobre os arquivos pessoais em relação a 

discussões sobre a interioridade desses documentos. Para ela, faz-se necessário 

reconhecer esses materiais como criações e sentidos do eu e, por isso, participam de um 

processo de contar histórias e são de fato autobiografias - da auto-apresentação ou 

representação do eu. 

Respeitando as devidas proporções e particularidades, podemos localizar 

também no Brasil debates no que tange ao reconhecimento dos arquivos pessoais frente 

às suas práticas de enquadramento e construção de uma auto-imagem. Neste quadro, 

podemos inserir dois estudos: a dissertação de mestrado de Priscila Fraiz, intitulada A 

construção de um eu autobiográfico: o arquivo privado de Gustavo Capanema, 

defendida no programa de pós-graduação em Literatura Brasileira da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, em 1994 (uma versão condensada desta dissertação foi 

publicada, com o título A dimensão autobiográfica dos arquivos pessoais: o arquivo de 

Gustavo Capanema, na Revista Estudos Históricos, em 1998); e a tese de doutorado de 

Luciana Heymann, defendida em 2009 e publicada em forma de livro em 2012. 

Em seus estudos, as autoras buscam aproximar os arquivos pessoais e seu 

processo de constituição a partir de perspectivas etnográficas ou “psicologizantes”, em 

uma tentativa de desnaturalizar o pessoal e reconhecê-los a partir de suas intenções. 

Destaquem-se, nesse sentido, as abordagens definidas como uma modalidade da “escrita 

de si”, presente em todo o arquivo e não apenas em documentos específicos. Ou seja, 

nesse sentido, para as autoras, o próprio arquivo, sua produção, acumulação e “seleção” 

representam uma narrativa do eu, uma forma de construção simbólica. 

Investir no papel dos arquivistas na conformação da fonte histórica é 

uma das vertentes da abordagem etnográfica que alguns estudiosos 

têm sugerido como caminho para “desnaturalizar” os arquivos e 

entendê-los como produto social em cuja “fabricação” se nota a 

interferência de vários agentes, movidos por objetos distintos e 

portadores de diferentes visões de mundo. Pensar os arquivos e sua 

produção implica, portanto, pensar em representações e práticas. 

(HEYMANN, 2012, p. 36). 
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As análises desenvolvidas neste segmento teórico apresentam conclusões acerca 

da intencionalidade do gesto de arquivar como forma de projeção do titular para a 

posteridade e construção de determinada imagem pessoal. Vale ressaltar que Priscila 

Fraiz defende a aplicação do princípio arquivístico de respeito à ordem original no 

arquivo de Gustavo Capanema, por ela estudado. Para a autora, esse princípio seria 

capaz de revelar a vontade autobiográfica do produtor e, com isso, potencializar o 

acesso aos documentos, conforme discutiremos com mais profundidade mais à frente 

neste trabalho. 

Ora, se esse pesquisador, além de trabalhar o conjunto de informações 

que o conteúdo do arquivo fornece, puder resgatar a globalidade de 

sua lógica, extrairá com certeza muito mais informações (...) a ordem 

na qual os documentos foram organizados pode trazer alguma luz 

sobre a natureza do arquivo e de seu criador, da mesma forma que a 

ordem na qual os arquivos públicos e os privados institucionais são 

acumulados esclarece quanto à organização e funcionamento dos 

órgãos que os geraram. (FRAIZ, 1998, p. 63) 

 

Segundo essa concepção teórica alinhada a perspectivas de pensamentos 

definidos como contemporâneos ou pós-modernos, a própria “dimensão de escolha no 

tratamento dos arquivos” é uma opção encontrada dentro de um quadro de 

possibilidades aberto pela própria documentação. Sendo assim, o arquivista não seria 

um mero conservador, mas um “produtor” de saber “obrigado a lançar mão de 

categorias e ferramentas intelectuais de natureza semelhante àquelas utilizadas na 

prática histórica, ainda que com objetivos distintos do historiador” (HEYMANN, 2012, 

p. 119). Em outras palavras, o próprio arquivo é um documento e pode ser lido por 

diversas matrizes. 

Em perspectiva diferente da citada acima, destacamos a experiência de 

organização do acervo Fernando Henrique Cardoso, sob a consultoria de Ana Maria de 

Almeida Camargo e coordenação da historiadora Silvana Goulart. Esse trabalho, no que 

diz respeito aos procedimentos de organização de arquivos pessoais e a busca por uma 

teorização da prática, representa um esforço teórico e metodológico ímpar, voltado para 

a renovação dos estudos sobre os arquivos pessoais no Brasil. Em uma perspectiva de 

análise, que reconhece a distinção entre arquivos institucionais e arquivos pessoais, as 

autoras advogam que os últimos devem ser submetidos aos princípios da ciência 

arquivística, única forma de garantir que sejam abordados como arquivo, e não como 
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coleção de documentos, como muitas vezes teria ocorrido (CAMARGO, GOULART, 

2007, p. 23). 

A fim de garantir as diferentes possibilidades de interpretação que a leitura de 

seu conteúdo pode suscitar ao longo do tempo, os arquivos pessoais devem ser tratados 

a partir dos princípios teóricos arquivísticos que visam a manutenção do contexto em 

que os documentos foram produzidos. Segundo Camargo (2009), quando se subverte 

essa relação, ou seja, quando o potencial de uso – seu conteúdo – entra como 

componente dos tratamentos dos arquivos, substituindo as ações que justificaram sua 

produção, os documentos perdem o efeito de representatividade que os singulariza. 

As reflexões de Ana Maria Camargo (2009) trazem à tona as possibilidades e os 

limites colocados pela tradição do pensamento arquivístico aplicado aos arquivos 

pessoais. No entanto, reforçam a defesa de uma abordagem que respeite a organicidade 

do conjunto documental, atenta aos sentidos conferidos pelos vínculos que unem os 

documentos entre si às atividades das quais se originaram. Há que se reconhecer, 

contudo, que, ao contrário dos arquivos de natureza institucional, a produção e a guarda 

de documentos no âmbito da vida privada nem sempre obedecem a rotinas rigidamente 

estabelecidas. Nesses casos, dois impulsos competem mutuamente: a necessidade e a 

vontade; desejos expressos na produção e na acumulação documental, respectivamente. 

Indubitavelmente, para os princípios teóricos metodológicos da Arquivologia, 

não há diferença na abordagem dos arquivos; não importa sua natureza, se pessoal ou 

organizacional. Contudo, por causa das peculiaridades encontradas no processo de 

produção dos arquivos pessoais, eles carecem de maior atenção na fase de sua 

representação, tanto no arranjo como também na descrição. 

Percebe-se, enfim, que historicamente as raízes da teoria arquivística talvez 

tenham ajudado a deixar o arquivo pessoal de fora do grosso das discussões da área. A 

posição periférica e pouco priorizada no campo dos estudos teóricos arquivísticos - 

influenciados, em grande parte, pela preocupação tardia com estes acervos e pela falta 

de visibilidade dos arquivos pessoais no âmbito da própria Arquivologia - tornou 

perceptível a existência de um desequilíbrio na produção intelectual da área, uma vez 

que, por muitos anos, os ditos estudos clássicos privilegiaram em grande medida o 

universo dos arquivos institucionais. 

No entanto, hoje, encontramos trabalhos consistentes, fruto de amplas pesquisas 

nesse âmbito, e que possibilitam refletir sobre esses acervos tão importantes para a 

memória e a identidade social. Nos últimos anos, o arquivo pessoal se tornou tema de 
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análise, redundando em ideias interessantes e direcionamentos futuros. Porém, estes 

trabalhos ainda são pontuais no que diz respeito à organização dos arquivos pessoais. 

Partindo do questionamento sobre a possível aplicabilidade dos princípios tradicionais 

da Arquivologia, formulados para a organização dos arquivos públicos, aos arquivos 

pessoais e familiares, com ênfase especial ao conceito de respeito à ordem original 

(princípio esse considerado de fundamental importância para o reconhecimento e a 

manutenção do contexto documental), sentimos a necessidade de localizar os debates e 

as correntes de pensamento que circundam os arquivos pessoais para, em seguida, 

analisar a relação direta entre arquivos pessoais e ordem original. 
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3 ARRANJO E ORDEM ORIGINAL: DIÁLOGOS E POSSIBILIDADES 

 

A metodologia de organização para arquivos pessoais tradicionalmente não 

estabelecia uma efetiva representação dos documentos tendo por base os princípios 

arquivísticos. Nesse sentido, optamos por desenvolver, neste capítulo, reflexões em 

torno do sistema de arranjo e sua aplicação aos arquivos pessoais. Por entendermos que 

esta é a primeira representação criada pelo arquivista com o objetivo de expressar o 

produtor, os documentos e os processos que dão origem ao arquivo, defendemos que 

este deve se basear nos princípios teóricos da área, destacando aqui o de respeito à 

ordem original. 

 

3.1 A ordem original e o vínculo arquivístico nos conjuntos pessoais 

 

Conforme apresentado, historicamente, os documentos pessoais foram 

tardiamente reconhecidos como arquivos na literatura arquivística nacional e 

internacional. A lógica de produção e acumulação dos documentos nos arquivos 

pessoais serviu como base de crítica, uma vez que não corresponde àquela formalizada 

das instituições. O fato de não existirem regras, critérios e uma legislação rígida que 

normalize os procedimentos de guarda e uso de documentos de origem privada pessoal 

intensificou o distanciamento entre a Arquivologia e os fundos pessoais. 

De acordo com Maria Celina Soares de Mello e Silva (2013), uma das principais 

características relacionadas aos arquivos pessoais é a liberdade, que se expressa sob três 

vertentes: acumulação, organização e seleção. Segundo a autora, à liberdade de 

acumulação, corresponde a possibilidade de guardar apenas os documentos que 

desejamos, estabelecendo critérios próprios de acordo com o entendimento individual, 

permeado por gostos e necessidades pessoais. 

Já a liberdade relacionada à organização refere-se à opção individual na forma 

de organizar seus próprios documentos, sem a necessidade de obediência a regras ou 

normativas. Por fim, ainda segundo a autora, existe a liberdade de seleção, que se 

caracteriza como uma ação subjetiva no que tange a avaliar e estabelecer critérios de 

descarte ou manutenção de documentos privados. Percebe-se assim como, no âmbito 

individual das relações pessoais, o processo de produção e de guarda dos documentos se 
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restringe às esferas dos padrões e critérios estabelecidos e determinados pelo produtor 

desses documentos. 

No entanto, vale ressaltar que estas particularidades próprias do âmbito pessoal 

não retiram desses conjuntos as qualidades que os definem enquanto documento 

arquivístico. Segundo Oliveira: 

 

Esses documentos, em qualquer forma ou suporte, representam a vida 

de seu titular, suas redes de relacionamento pessoal ou de negócios. 

Representam também o seu íntimo, suas obras etc. São, obviamente, 

registros de seu papel na sociedade, num sentido amplo. Cumpre ainda 

notar que documentos que constituem os arquivos pessoais 

apresentam as cinco características dos documentos de arquivo: 

autenticidade, imparcialidade, organicidade, naturalidade e 

unicidade. (Oliveira, 2012, p. 33, grifo nosso) 

 

Ou seja, conforme destacado acima, os documentos pessoais apresentam as 

características típicas dos documentos arquivísticos, uma vez que: são autênticos, pois 

atestam ações e transações; são imparciais, pois nascem em consequência de um ato, no 

sentido de comprovar determinados fatos, e não para fins de memória; são acumulados 

naturalmente em decorrência das necessidades dos processos em que se inserem, e em 

virtude de serem causa direta de cumprimento de determinadas atividades, e não 

coletados artificialmente; são únicos, uma vez que cada documento assume um lugar 

específico na estrutura documental à qual pertence; e, por fim, são orgânicos, pois as 

relações estabelecidas na vida dos indivíduos se refletem nos conjuntos documentais, e 

os vínculos entre os documentos de um mesmo arquivo traduzem a relação entre as 

atividades e ações que lhes dão origem. O documento que compõe um arquivo pessoal 

não é um “documento menor”. 

Em resumo, concordamos com Geoffrey Yeo, quando este afirma que “arquivos 

pessoais são arquivos, como corujas são aves e espreguiçadeiras são cadeiras” (YEO, 

2008, p. 124, tradução nossa), ou seja, analisar a categorização dos documentos de 

arquivo e sua natureza a partir de sua atividade, estrutura e funções, juntamente à 

representação de suas relações, é essencial para o conceito de arquivo, 

independentemente de sua natureza – pessoal ou institucional. 

Essas particularidades dos arquivos pessoais, pouco interpretadas e em alguns 

momentos menosprezadas pela área, colocam-nos em lugares diferentes dos 

considerados arquivos tradicionais. As questões que envolvem a guarda e a acumulação 

dos documentos identificados como pessoais fazem da pesquisa um processo essencial 
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no contexto da organização dos documentos. No caso específico dos arquivos pessoais, 

devemos dar maior atenção aos possíveis desdobramentos que a pesquisa pode gerar 

sobre o reconhecimento do papel social do titular do arquivo. Sem a existência de 

instrumentos normativos para a organização documental - como organogramas, 

regimentos, estatutos, portarias e instruções normativas -, o arquivista deve recompor a 

história do titular do arquivo, de sua rede de relacionamentos e de seus interesses, em 

busca da contextualização do arquivo, objeto de seu estudo. 

O trabalho do arquivista deve estar aliado às teorias arquivísticas, de forma que 

todo o processo de tratamento documental seja feito de maneira correta e ajustada a 

normas pré-estabelecidas, seguindo, assim, uma metodologia que confira consistência e 

credibilidade à informação existente nesse acervo. 

Em princípio, em um arquivo pessoal, encontramos a junção de todo o material 

oriundo das atividades desenvolvidas por seu titular, por ele produzido ou recebido. No 

entanto, a especificidade deste conjunto indica que estes são ainda lugares de 

lembrança, ou seja, onde as recordações do passado estão presentes e o olhar sobre elas 

é carregado de significados particulares. É nesse sentido que o princípio de respeito à 

ordem original torna-se tão caro a esses acervos, pois sua manutenção não só garante a 

representação das atividades do produtor, como a própria imagem humana e social que 

este faz de si mesmo. 

Em artigo presente na coletânea Correntes atuais do pensamento arquivístico 

Catherine Hobbs (2016) aborda esta falta de “formalidade”
1
 com mais detalhes. 

Segundo a autora, os arquivos pessoais são controlados inteiramente por particulares 

antes de entrarem no cuidado de um arquivista. Nesse sentido, os arquivistas não devem 

esperar encontrar tais arquivos totalmente organizados em sistemas complexos e 

funcionais. No entanto, a autora observa que os profissionais devem perceber os 

arranjos primários, por mais simples e tangíveis que possam ser. 

A sutileza apontada pela autora é observada a partir de amplo processo de 

conhecimento do arquivo e do produtor. Com ênfase na criação dos documentos – como 

um processo contínuo -, exige que os arquivistas deem mais atenção a uma variedade de 

agentes e ações que moldam a estrutura e o significado de um arquivo. Este ponto de 

                                                 
1
 A opção por colocar a palavra formalidade entre aspas refere-se a entender que estes documentos, 

apesar de não seguirem regras institucionais rigorosas, respeitam formalidades próprias de seu tempo e do 

lugar social que ocupam. Conforme demonstrado em projeto de pesquisa por Lucia Maria Velloso de 

Oliveira. Para saber mais, ver: OLIVEIRA, L. M.; MACEDO, P. L. P.; SOBRAL, C. C. O tipo 

documental: uma representação do contexto social. Associação de Arquivistas de São Paulo, 2017. 
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vista - compatível com a visão da escrita pessoal apresentada na literatura sobre escrita 

da vida - sugere que, ao estudar, descrever e contabilizar as decisões e ações que 

levaram à construção de um arquivo e evolução ao longo do tempo, os arquivistas 

podem fornecer a mais completa imagem da natureza do arquivo que eles podem fazer, 

concentrando-se mais exclusivamente na vida e no caráter do indivíduo responsável 

pela sua criação primária. 

Essas características já discutidas no âmbito deste trabalho permitem que alguns 

segmentos teóricos da área afirmem que os procedimentos direcionados à organização 

de tais acervos não implicam necessariamente no respeito aos princípios arquivísticos. 

O que este trabalho constrói é justamente o contrário, pois são essas mesmas 

especificidades que reforçam a necessidade de tais princípios, como único modo de 

garantir a solidez das informações e dos contextos dos documentos. 

Dessa forma, é possível perceber a importância do profissional de arquivo como 

um pensador, para o desenvolvimento de pesquisas científicas, e não apenas um 

executor de técnicas. A prática cotidiana com acervos pessoais necessita ser realizada à 

luz dos princípios da Arquivologia, para que sua finalidade primeira seja alcançada: o 

acesso. 

Aliando prática e reflexão antropológica em arquivos pessoais, Aurélio Vianna, 

Mauricio Lissovsky e Paulo Sérgio Moraes de Sá (1986) fazem uma reflexão sobre o 

papel da ordem original nos arquivos pessoais. Segundo os autores, o fundo pessoal 

encontra sua organicidade naquele que o acumulou, não apenas como reflexo das 

atividades desenvolvidas, mas como representação de seus interesses ou de eventos. 

Essa argumentação garante que é em torno do produtor que a documentação orbita, e o 

ordenamento baseado na ordem original pode evidenciar que não se percam tanto o 

objetivo da acumulação quanto o significado dos documentos para seu produtor. 

 

O que nos interessa na ordem original, isto é, no modo de articulação 

dos documentos gerado pelo processo de acumulação, não é 

propriamente a preservação de sua disposição física. É apreender a 

operação de acumulação como rede articulada de sentidos da qual o 

arquivador é o centro lógico. Atribuição que não depende do contato 

direto com os papéis, pois a função de administrá-los pode ser 

delegada a outros agentes ou, até mesmo, a familiares. Formulador da 

“política” de acumulação dos seus papéis, via de regra, dita os 

critérios mais gerais de seleção e classificação. Com atribuições 

executivas, sua “equipe” busca atuar segundo parâmetros inspirados 

na imagem-referência que é o arquivado. (VIANNA et al, 1986, p. 68) 
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Nesse sentido, os arquivos pessoais se aproximam de estruturas narrativas, de 

forma que sua organização permite alcançar uma dupla dimensão: refletem ou contam 

uma trajetória pessoal, do ponto de vista do titular, e/ou traduzem a representação do 

produtor em relação aos eventos que originaram os documentos. Portanto, manter a 

ordem original significa garantir a preservação do que o conjunto como um todo 

constitui, tornando-se, ele também, fonte de pesquisa, na medida em que apreende as 

intenções, os sentidos e a representação que o titular faz de seus papéis. 

Nossa posição frente ao entendimento do princípio em questão baseia-se no 

modo de a ordem original poder viabilizar a estruturação física e intelectual de 

organização dos documentos, de forma que possibilite distinguir a função que estes 

tinham para o produtor, fornecendo dados que podem ajudar o arquivista a compreender 

o fluxo dos documentos no arquivo. 

A ordem original sempre foi um conceito desafiador para os arquivistas que 

trabalham com arquivos pessoais. Desde a sua definição no Manual dos arquivistas 

holandeses, o princípio do respeito pela ordem original tem sido orientado quase 

exclusivamente para documentos institucionais. O conceito de respeito à ordem original 

implica que os arquivistas compreendam o relacionamento e as relações entre 

documentos e as atividades geradoras. 

No entanto, entendemos esse principio como crucial para a manutenção do 

vínculo arquivístico, conceito este parte essencial do documento e seu principal 

componente identificador. Esta relação que se manifesta no conteúdo do documento, 

“que o transforma em documento de arquivo”, conforme salientou Luciana Duranti 

(1997, p. 206), pode ser revelada na ordem física dos documentos, estabelecida pelo 

procedimento; em anotações feitas no mesmo; no código de classificação; e também 

pelo número de protocolo, “desde que ele reflita as relações entre todos os documentos 

que entraram e saíram da agência”. (MACNEIL, 2000, p. 94, tradução nossa). 

O conceito de vínculo arquivistico, suficientemente discutido por Duranti, 

refere-se à “rede de relações que cada documento tem com os documentos pertencentes 

a um mesmo conjunto” (DURANTI, 1997, p. 216); é a relação que os liga ao anterior ou 

posterior e a todos aqueles que participam da mesma atividade. Segundo a autora, o 

vínculo surge no momento em que um documento se relaciona a outro no 

desenvolvimento de uma ação e aumenta, “até que o conjunto ao qual o documento 

pertence não seja mais objeto de expansão, ou seja, até que a atividade que produziu tal 

conjunto esteja completa”. 
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Nesse sentido, o vínculo arquivístico expressa o próprio desenvolvimento da 

atividade da qual o documento participa, “e não o ato que o documento personifica, 

porque contém nele mesmo a direção da relação causa-efeito” (ibidem, p. 54). Esta 

relação, já discutida no primeiro capítulo deste trabalho, quando pensada para os 

arquivos de indivíduos, confirma a produção de documentos direcionados, em graus 

variados, a fim de suprir as facetas profissional, pessoal e social desenvolvidas 

cotidianamente no decorrer da vida e não as questões relacionadas a construções de 

sentidos e vontades no processo discursivo de criar seu conjunto documental. 

Em virtude desta relação, a documentação acumulada permite recuperar a 

relação entre o produtor e os documentos. Trata-se, no entanto, de uma tarefa complexa, 

pois a identificação dos relacionamentos e vínculos existentes entre os documentos e os 

processos/funções responsáveis por sua produção devem ser identificada. Os arquivos 

pessoais apresentam estrutura lógica no processo de formação de seu arquivo, uma 

conexão onde o contexto de produção e de acumulação se relaciona às condições de 

caráter intelectual, profissional, social etc. 

 

Ao observarmos, portanto, uma pessoa enquanto um organismo 

produtor de documentos, notaremos que, em geral, a representação do 

produtor de um arquivo pessoal reflete a forma como este reconhece 

os seus lugares sociais, suas redes de relacionamento, seus 

compromissos e os ambientes em que atua (instituições, família, 

negócios, produção intelectual), além de eventos e experiências 

circunscritas a um momento cultural e histórico em que vive. E, 

principalmente, reflete a melhor forma de atender suas demandas. 

(OLIVEIRA, 2014, p. 60) 

 

De acordo com Luciana Duranti (1997), os documentos possuem algumas 

propriedades no que diz respeito à sua integridade. Essas características já apresentadas 

nesse capítulo são cinco: imparcialidade, autenticidade, naturalidade, inter-

relacionamento e unicidade. No que diz respeito ao inter-relacionamento, a autora 

afirma ser esta quarta característica referente ao fato de os documentos estabelecerem 

relações no decorrer do andamento das transações e de acordo com suas necessidades. 

 

Cada documento está intimamente relacionado ‘com outros tanto 

dentro quanto fora do grupo no qual está preservado e (...) seu 

significado depende dessas relações’. As relações entre os 

documentos, e entre eles e as transações das quais são resultantes, 

estabelecem o axioma de que um único documento não pode se 

constituir em testemunho suficiente do curso de fatos e atos passados: 

os documentos são interdependentes no que toca a seu significado e 
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sua capacidade comprobatória. Em outras palavras, os documentos 

estão ligados entre si por um elo criado no momento no qual são 

produzidos ou recebidos, que é determinado pela razão de sua 

produção e é necessário à sua própria existência, à sua capacidade de 

cumprir seu objetivo, ao seu significado, confiabilidade e 

autenticidade. Na verdade, os registros documentais são um conjunto 

indivisível de relações intelectuais permanentes tanto quanto de 

documentos. (DURANTI, 1994, p. 50) 

 

Na verdade, os documentos arquivísticos formam um conjunto de relações 

intelectuais permanentes, expressas cotidianamente. Essa relação orgânica, que une os 

documentos por um elo, é manifestada no momento de produção e continua 

posteriormente na medida em que os documentos vão sendo acumulados (produzidos e 

recebidos). Portanto, formam um conjunto indivisível de relações intelectuais, onde o 

“todo é maior que a soma de suas partes” (idem). 

A manutenção do inter-relaciomento do documento por meio do entendimento 

do vínculo arquivístico garante sua autenticidade, atributo esse que “diz respeito ao 

documento em si, ao documento como documento” (DURANTI, 1995, p. 10). Nesse 

contexto, o documento de arquivo precisa manter seu vínculo de proveniência e 

organicidade para ser considerado autêntico em seu conteúdo. 

O estatuto probatório do documento de arquivo reside na relação estabelecida 

com seu produtor; depende desta “natureza contextual”, como afirma Ana Maria 

Camargo (2003, p. 12). A contextualização deve ser compreendida não apenas na 

dimensão da busca por uma genealogia do documento, mas, sim, com vista a estabelecer 

um “padrão de relações de parentesco entre eles, a partir de estruturas organizacionais 

e/ou funções”. Esta característica, própria do documento de arquivo, que o distingue de 

todos os demais documentos, reside no “vínculo natural e necessário que mantém, a 

título de prova, com o produtor/acumulador” (CAMARGO, 2000, p. 5). 

Conforme já comentado em capítulos anteriores, o princípio de respeito à ordem 

original está intimamente relacionado à organicidade do conjunto estabelecido, assim 

como com o vínculo documental. Observar a importância deste componente teórico 

garante que as relações estabelecidas durante o processo de produção do arquivo sejam 

mantidas e expressas ao pesquisador. 

Por fim, destacamos que se faz necessário ampliar a discussão sobre arranjo 

documental, próximo tópico deste estudo, pois, conforme demonstrado, percebe-se a 

necessidade de analisar e manter os vínculos de inter-relacionamento do documento 

com seu contexto de produção. Nesse sentido, o princípio de respeito à ordem original 
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oferece a oportunidade de identificar o documento no interior do conjunto ao qual 

pertence. 

 

 

3.2 Arranjo em arquivos pessoais: um processo de pesquisa 

 

A função social dos arquivos, observada na abordagem de Luciana Duranti, diz 

respeito à capacidade deste em “capturar os fatos, suas causas e consequências” 

(DURANTI, 1994, p. 50), assim como preservar é “estender no tempo a memória e a 

evidência desses fatos” (idem). A correta organização documental e a criação de 

instrumentos de acesso fazem-se necessárias e essenciais nesse contexto, para que os 

documentos permanentes consigam atestar “ações e transações” de forma autêntica e 

segura (idem). 

Como tal, os documentos sob custódia arquivística são submetidos a um 

processo de arranjo e descrição no qual as relações entre os arquivos e seus produtores, 

e entre os documentos e as ações que lhes deram origem, sejam preservadas e 

explicadas. 

Desde sua emergência enquanto campo de saber, no século XIX, a Arquivologia 

preocupa-se com a organização e a recuperação dos documentos. Nesse sentido, o 

Manual de arranjo e descrição de arquivos entende o arranjo e a descrição dos 

documentos como processos complementares e nucleares de sua teoria e prática. 

Com o objetivo de classificar, ordenar, descrever e fornecer acesso aos 

documentos, o processo de criar representações para os acervos - archival 

representation, conforme denominou Elizabeth Yakel (2007, p. 151) - são considerados 

os dois processos nucleares da teoria e da prática arquivísticas que compartilham o 

mesmo objetivo: representar o conhecimento arquivístico. 

Desta forma, conforme destacado por Yakel (2003) no âmbito da Arquivologia, 

as representações se referem aos processos de arranjo e descrição, como também 

englobam a elaboração de instrumentos de acesso, como guias, inventários, catálogos, 

índices etc., ou sistemas, como bancos de dados. Argumentando em defesa do uso do 

termo representação arquivística, a autora afirma que a expressão captura, precisamente, 

as atividades de (re)ordenamento, interpretação e catalogação, criando as substituições e 

arquiteturas para aquilo que chamou de sistemas de representação. 
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Nesse sentido, ao construir instrumentos capazes de ligar os documentos ao 

pesquisador, o arranjo e a descrição tornam-se processos com objetivos específicos, 

sendo o arranjo uma representação produzida pelo arquivista dividido basicamente em 

dois momentos distintos: intelectual e físico. 

De acordo com Antonia Heredia Herrera (1993, p. 181), essas duas fases, 

denominadas de classificação e ordenação, foram inicialmente delimitadas por 

Schellenberg, ao definir o que seria o amplo processo de organização de arquivos. 

 

Classificar e Ordenar são duas atividades dentro de uma mais ampla 

que podemos chamar de organização, perfeitamente diferenciadas e 

essenciais, com vistas por um lado à conservação dos documentos, e, 

por outro, indispensável para inventariar e catalogar. 

(SCHELLENBERG, 2006, p. 72) 

 

Nesse sentido, a soma dessas operações diferenciadas e inter-relacionadas 

(classificação e ordenação), longe de serem espelhos fiéis do produtor e de seus 

documentos, são representações e revelam-se, antes, como construções parciais que 

dependem, entre outros fatores, da formação dos arquivistas, do seu conhecimento, das 

políticas institucionais, dos preceitos técnicos e teóricos, e, acima de tudo, do 

reconhecimento do seu trabalho enquanto processo de pesquisa. 

Vale ressaltar que essas representações arquivísticas possuem a função de 

possibilitar a utilização do acervo por meio da construção e do entendimento das 

relações entre os documentos, seu produtor e o contexto no qual se inserem. A esse 

respeito, Heloisa Bellotto indica que as atuais tarefas dos arquivistas no arquivo 

permanente englobam a criação de representações arquivísticas, considerando o 

“estabelecimento de um elo suficiente e necessário entre a indagação do pesquisador e 

sua solução” (BELLOTTO, 2006, p. 173). 

Logo, o arranjo mostra-se básico e eficiente ao controle e à recuperação dos 

documentos. Todos os outros aspectos de um programa que vise o acesso dependem 

desta atividade. Se os documentos são adequadamente classificados, atenderão bem às 

necessidades dos pesquisadores, refletindo as funções do produtor no sentindo amplo do 

termo, e, no sentido mais restrito, as operações específicas e individuais que integram as 

ações. 

Nesse sentido, defendemos que o tratamento arquivístico deve ser calcado no 

investimento de pesquisas e por meio da observância aos princípios teórico da área, 
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destacando neste contexto o princípio de respeito à ordem original, o que 

aprofundaremos mais adiante. 

O processo de organização, classificação e descrição certamente demarca o 

conjunto de atividades específicas do tratamento científico do arquivista. Ao longo de 

sua carreira, Richard C. Berner também destacou os problemas em torno da profissão e 

da teoria, empobrecida no que diz respeito ao arranjo e descrição. Um problema que, 

segundo ele, tem “raízes históricas extensas” (BERNER, 1983, p. 5, tradução nossa). 

Para o autor, duas tradições conflitantes moldaram a história do arranjo e da 

descrição arquivística que surgiu a partir do século XIX. A primeira, de caráter 

biblioteconômico, enfatizou o perfil de coleção aleatória da documentação fragmentada 

e incentivou os sistemas de classificação artificial. E a segunda foi a tradição dos 

arquivos públicos, que, no início do século XX e com base em conceitos europeus, 

defendia o princípio da proveniência. Associada a esse problema, Berner destaca ainda a 

lenta evolução da teoria arquivística sobre a ausência de uma educação acadêmica. Ou 

seja, o caráter autodidata e o fato de que algumas instituições de guarda tenham sido 

ocupadas por outros profissionais que não os arquivistas, influenciando a formação de 

uma imagem técnica e predominantemente prática da área (BERNER, 1983, p. 5). 

A análise acima de Richard C. Berner também pode ser observada na realidade 

brasileira, onde as práticas arquivísticas tornaram o tratamento dos arquivos totalmente 

distanciado da teoria, esquecida e eventualmente lembrada apenas para reafirmar 

procedimentos técnicos que invariavelmente beberam nas fontes da biblioteconomia 

e/ou no chamado “bom senso”. 

O uso de manuais arquivísticos e a manipulação de “consensos” da disciplina, 

histórica e empiricamente estabelecidos, não garantiram a fidelidade ao contexto de 

produção ao mesmo tempo em que resultou em intervenções danosas que levaram à 

perda da capacidade do arquivo de representar a entidade ou a pessoa produtora. 

A existência de uma fórmula tácita de organização dos arquivos pessoais – 

“correspondência + produção intelectual + documentos pessoais + miscelânea + 

documentação complementar” – atualmente tem sido objeto de crítica e estímulo para a 

construção de metodologias que permitam o desenvolvimento de estruturas de arranjo 

que retratem de forma mais acurada e específica o produtor e seu acervo (OLIVEIRA, 

2015, p. 118). 

Essa fórmula disseminada, por muitos anos, principalmente pelo Centro de 

Pesquisa e História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getulio Vargas 
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(FGV), por meio de seus procedimentos de organização padronizados e publicados em 

forma de manuais a partir de 1980
2
, representam a dificuldade própria do tratamento dos 

arquivos pessoais. 

Os manuais do CPDOC demonstravam a ênfase dada no diálogo com 

experiências internacionais, onde, já na primeira versão, é relatada a busca de padrões 

nas bibliotecas presidenciais dos Estados Unidos e na experiência francesa, procurando 

ali os subsídios relativos às técnicas de organização de arquivos. A influência francesa é 

caracterizada pela formação de alguns pesquisadores do centro, entre elas Celina Vargas 

do Amaral Peixoto, fundadora e então chefe do CPDOC, e Aspásia Camargo, que 

realizaram estudos de pós-graduação na França. 

Conforme destacou Martina Spohr Gonçalves (2007), por ter sido ao longo de 

muitos anos a única publicação brasileira onde se estabelecia um conjunto de normas 

que refletiam uma política institucional de arranjo e descrição e pelo fato de ter 

divulgado sua primeira versão em 1980, a metodologia do CPDOC foi adotada 

inicialmente por diferentes instituições que possuiam em seu acervo arquivos pessoais. 

Dentre elas, a autora destaca a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Museu de 

Astronomia (MAST) e a Academia Brasileira de Letras (ABL)
3
. 

A ênfase na preocupação com a relação entre a organização do acervo e a 

pesquisa é um dos principais pontos dos manuais do CPDOC, que, diante disso, 

determina que a finalidade da organização de arquivos seja a de colocar à disposição do 

usuário documentos de valor histórico (CPDOC, 1980). Essa concepção, se pensada 

somente ao viés da disseminação do acervo, acaba por enfraquecer o processo de 

construção do arranjo, que consiste em espelhar e oferecer ao usuário a visualização das 

funções e atividades exercidas pelo organismo produtor. Com esse conceito, pode-se 

entender a classificação de forma lógica e estruturada, de forma a apresentar uma 

estrutura hierarquizada de acordo com o que nos apresenta o arquivo em sua forma 

propriamente dita (GONÇALVES, 1998). 

                                                 
2
 Foram quatro edições publicadas pela instituição até o momento: FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. 

Procedimentos técnicos adotados pelo CPDOC na organização de arquivos privados contemporâneos. Rio 

de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, CPDOC, 1980; CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO 

DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL. Procedimentos técnicos em arquivos privados. Rio 

de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, CPDOC, 1986; CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO 

DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL. Procedimentos técnicos adotados para a organização 

de arquivos privados. 2 ed. Rio de Janeiro: 1994; CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE 

HISTORIA CONTEMPORANEA DO BRASIL; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. Metodologia de 

organização de arquivos pessoais: a experiência do CPDOC. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 1998. 
3
 Vale ressaltar que atualmente todas estas instituições possuem métodos próprios. 
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Em outras palavras, a prática de classificar documentos procede da necessidade 

de tornar explicito o “vínculo arquivistico”, já trabalhado neste capítulo, que existe entre 

todos os documentos que participam da mesma atividade desde o momento de sua 

criação. Mediante o arranjo, a rede de relações inerentes à natureza de qualquer 

documento não só se apresentam, como também são perpetuadas. 

Segundo Terry Eastwood, o “arranjo arquivístico é essencialmente um processo 

de identificação de relações” (EASTWOOD, 2000, p. 93, tradução nossa), onde se faz 

necessário perceber, a partir do processo de reunião dos documentos, a ligação e o elo 

que é definido pela razão de produção dos mesmos e pela função que têm a cumprir. 

Vale ressaltar que não é tarefa simples identificar os contextos em que são criados e 

utilizados os documentos, principalmente quando estamos trabalhando com arquivos 

pessoais. 

Em documentos que compõem um arquivo pessoal, a ação de classificar deve se 

basear em uma racionalidade fundamentada tanto na trajetória social do indivíduo 

quanto na lógica que este imprimiu ao ato de registrar e acumular seus documentos. 

Nesse contexto, reafirmamos o caráter autoral do trabalho do arquivista que constrói o 

arranjo, pois acreditamos ser este profissional um autor intelectual, que parte de um 

extenso trabalho de pesquisa guiado pela teoria da área responsável por evitar 

ambiguidades e diminuir as subjetividades próprias do indivíduo. Na sua prática com 

arquivos pessoais, em muitos momentos, este se percebe desafiado a conciliar os 

princípios teóricos e a realidade dos documentos de indivíduos. 

Reafirma-se, assim, a necessidade do respeito aos princípios básicos da 

Arquivologia, pois, conforme afirmou Michel Duchein, o trabalho arquivístico pode ser 

arbitrário, subjetivo e desprovido de rigor, ainda mais que “quase todos os documentos 

poderiam ser classificados de duas ou três maneiras diferentes caso se tomasse como 

base da classificação o tema correspondente” (DUCHEIN, 1986, p. 17). 

Em face às perspectivas do processo de criação de arranjos, observa-se, 

sobretudo, que a falta de rigor científico possibilita a elaboração de instrumentos a partir 

de bases intuitivas entrelaçadas com um entendimento superficial. Em arquivos 

pessoais, percebe-se ainda pouco esforço no que tange ao conhecimento sobre o sujeito 

produtor de arquivos e sobre as funções, atividades e tarefas por ele desempenhadas. 

Para além desta questão, destaca-se ainda outra dificuldade, uma vez que se confirma a 

inexistência de critérios rígidos pré-estabelecidos por parte do produtor no que tange à 

criação e acumulação de seus documentos. Dito isso, reforça-se o ponto em questão 
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nesta tese, de que se deve organizar um arquivo pessoal seguindo o mais fielmente 

possível os princípios arquivísticos, principalmente o de respeito à ordem original. 

 

 

3.3 Arranjo e ordem original 

 

Conforme apresentado, o arranjo é uma das etapas mais importantes do processo 

de organização de um acervo, uma vez que serve para que os documentos estejam 

acessíveis ao uso, assim como para que sejam conhecidos sua natureza e seu conteúdo. 

Nesse sentido, trata-se de uma distribuição lógica dos documentos de arquivo, 

compondo o que chamamos de quadro de arranjo
4
. 

Esse produto intelectual do arquivista permite que a organização interna dos 

fundos seja representada de forma a deixar revelar o sentido e o conteúdo das relações 

entre os documentos. Vale ressaltar que Terry Eastwood (2000, p. 95) afirma que o foco 

do arranjo é manter um controle intelectual dos documentos de forma a que este 

transpareça o produtor, o escopo, a composição, o conteúdo e as relações externas e 

internas do material de arquivo. Para o autor, o arranjo é essencialmente um processo de 

identificação de relacionamentos, onde a estrutura externa e interna devem ser 

explicitadas, ou seja, esta representação visa expor como os documentos se relacionam 

com as atividades desenvolvidas pelo produtor, assim como de que forma se relacionam 

internamente com os outros documentos. 

 

(...) os documentos de arquivo são sistematizados conforme o produtor 

organiza ou estrutura as suas atividades. Esta estrutura externa de 

proveniência identifica e explica as várias relações administrativas que 

regem o modo como as organizações e as pessoas conduzem os seus 

negócios, que, por sua vez, regem a forma como estes criam e mantêm 

os seus arquivos. Por outro lado, cada fundo de arquivo também tem 

uma estrutura documental estabelecida pela forma como os 

documentos são ordenados durante a condução dos assuntos. Esta 

estrutura interna de proveniência identifica as relações entre os 

documentos, uma vez que foram organizados pelo agente acumulador. 

(EASTWOOD, 1992, p. 4, tradução nossa) 

 

Percebe-se então que, nos documentos textuais, os elementos externos da forma 

muitas vezes estão vinculados à função do documento de modo simbiótico. Um recibo 

                                                 
4
 Optou-se, nesse trabalho, por usar a expressão quadro de arranjo, porém, este também recebe nomes 

como sistema de classificação, quadro de fundos, plano de classificação etc. 
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tem a função de atestar uma transação financeira, e essa função é claramente exposta na 

forma como o documento se articula. Uma declaração tem a função de afirmar um fato e 

se apresenta claramente como veículo dessa função. Apesar de aparentemente ser fácil a 

localização desta relação, em conjuntos pessoais é possível reconhecer que o produtor 

de um arquivo imprime, na reunião e na acumulação dos seus documentos, um 

significado não apenas relacionado às suas atividades e experiências, mas também fruto 

de suas escolhas. 

A razão primeira pela qual o indivíduo constitui um arquivo é a sua 

funcionalidade, pois ele constantemente precisa de uma nota fiscal, de um comprovante 

de votação, de um documento antigo, de uma minuta de texto etc. É a partir dessa 

necessidade de estar se identificando, comprovando ações, cumprindo obrigações e 

negócios por meio dos documentos, que o indivíduo passa a se dar conta da necessidade 

de arquivar. Todavia, há ainda outros motivos, relacionados à esfera subjetiva. 

Guardam-se documentos e objetos que ajudam a recordar um afeto, representam uma 

superstição, um hobby ou uma forma de registrar as impressões pessoais sobre o mundo. 

Vale ainda relembrar o que já discutimos anteriormente a respeito da liberdade 

do produtor, que permite que este reorganize seus papéis durante um longo período da 

sua utilização e acumulação, sendo por isso necessário que o arquivista consiga 

entender a lógica de produção deste arquivo. Outro ponto que merece atenção nesse 

âmbito dos arquivos pessoais são as intervenções de custódia. Não é raro se perceber 

diversas influências ocasionadas após a morte do produtor, sejam em virtude do tempo, 

das condições climáticas ou por opções e intencionalidade dos herdeiros ou 

representantes autorizados, assim como por questões administrativas e institucionais 

ocorridas após a doação, sendo novamente um desafio ao profissional que cuida do 

tratamento deste arquivo realizar um trabalho investigativo de construção e reconstrução 

dos nexos originais de produção do conjunto, o que será melhor detalhado mais à frente. 

O desafio aos arquivistas que lidam cotidianamente com os arquivos pessoais é 

conseguir seguir, durante a tarefa de organização, as premissas básicas do trabalho 

arquivístico, a partir de seu campo teórico – respeito aos fundos, proveniência e ordem 

original. Esta tese, ao refletir especificamente o princípio de respeito à ordem original, 

defende que, desde que identificável algum método de organização realizado pelo 

produtor, este não deve ser menosprezado, mas, sim, analisado, descrito e, se possível, 

expresso no arranjo documental. 
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É por meio do arranjo que o princípio de respeito à ordem original se expressa, 

uma vez que este deve ser orientado pelos princípios arquivísticos. Em artigo, Viviane 

Tessitore (1989, p. 19-20) afirma que a produção documental dos indivíduos acumula-

se organicamente e essa organicidade está estritamente ligada aos papéis sociais que 

desempenhou ou desempenha ao longo de sua vida. Quando comparados a um 

individuo ou instituição, observa-se que estes papéis vários correspondem às diversas 

funções exercidas, as quais acabam por constituir-se em grandes áreas de atuação 

concomitantes e com um grau considerável de estabilidade (vida pessoal e familiar, 

atividades profissionais, atividades políticas, culturais e formação intelectual, entre 

outras possíveis). 

Para a autora, seria essa a ordem original a ser recuperada, ou seja, a que espelha 

o processo de formação do conjunto no decorrer da ação do titular em seus diferentes 

campos de existência. No entanto, a mesma autora pergunta-se se o tipo de classificação 

e ordenação dado pelo produtor, a ordenação primitiva, atenderia às necessidades de um 

arquivo de terceira idade, no qual os usuários dos documentos já não são apenas aqueles 

setores próximos à sua produção, mas, também e principalmente, aos pesquisadores em 

geral. Vale resaltar que a autora não está propondo um vínculo entre o arranjo e as 

expectativas de pesquisa, pois essa é a função dos instrumentos de pesquisa, mas, sim, 

defende que o arranjo deve possuir um perfil racional e inteligível. 

Em clássico artigo publicado em um dos principais periódicos da área,
5
 Richard 

C. Berner (1960), curador da sessão de manuscritos da Biblioteca da Universidade de 

Washington, afirma que, para organizar grupos de manuscritos (manuscripts refere-se a 

documentos pessoais), a melhor abordagem deve ser criada pelo arquivista com vistas a 

atender às diversas necessidades do pesquisador, e este, em sua maioria, está interessado 

no caráter biográfico dessa documentação. 

Para o autor, é questionável que a ordem dada pelo produtor seja a melhor: “Ela 

frequentemente não é” (BERNER, 1960, p. 396). Para o autor, o princípio de respeito à 

ordem original precisa ser repensado, pois é questionável que a mesma ordem em que 

os papéis são recebidos seja mantida na elaboração de um plano satisfatório que atenda 

ao pesquisador. Para ele, a ordem original é a ordem recebida, ou seja, uma formação 

física, identificável pelo arquivista. Para Berner, essa ordem pode ser útil como um 

                                                 
5
 Refere-se à revista The American Archivist. 
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instrumento de controle, enquanto a organização “apropriada” não seja realizada, 

principalmente em relação ao tempo e à produtividade do profissional. 

Neste ponto, faz-se necessário refletir sobre dois aspectos específicos. O 

primeiro diz respeito à relação entre arranjo e recuperação da informação, enquanto uma 

estrutura representacional lógica - o arranjo - deve em primeiro lugar espelhar o 

produtor e seus documentos, destacando suas atividades e funções, assim como os 

vínculos internos e externos. Nesse sentido, o seu produto – quadro de arranjo - não é o 

único instrumento que possibilita o acesso, apesar do trabalho de organização 

documental ser responsável por permitir a recuperação da informação de forma segura e 

eficiente. Sendo o acesso aos documentos de arquivo uma consequência e não 

necessariamente o propósito principal do arranjo. 

O segundo ponto que chamamos atenção refere-se ao fato do arranjo ser 

orientado a partir dos objetos de pesquisa dos usuários. As múltiplas possibilidades de 

uso dos documentos tornam impossível ao arquivista prever todas as buscas possíveis 

de serem realizadas posteriormente. Um arranjo orientado por temas não é salutar, uma 

vez que existem outros instrumentos que possibilitam a recuperação dos assuntos 

presentes nos documentos, como os inventários, guias, tabelas de equivalência, pontos 

de acesso etc. 

Sendo assim, defende-se neste trabalho que o arranjo é o ponto de partida para a 

realização das outras funções. Conforme destacou Theodore Schellenberg (2006), é 

preferível o método de arranjo com base na organização do órgão produtor, a partir de 

uma ordem primitiva da documentação, ou seja, aquela que é dada originalmente. Ao 

elaborar o arranjo, deve-se buscar dar voz ao produtor, e cumprir tanto quanto for 

possível o princípio de respeito à ordem original. Nesse contexto, faz-se necessário 

identificar a organização dada pelo produtor enquanto mantinha o arquivo em seu 

ambiente e o utilizava para atender suas necessidades. 

Ao defendermos que os arquivos são extensões das entidades ou pessoas que os 

acumularam e que, por isso mesmo, assumem fisionomia própria e exclusiva, a partir da 

existência hobbies e interesses particulares, podemos pensar o termo ordem original na 

sua acepção mais ampla, de modo a abranger não só a ordenação dos documentos 

individuais e compostos, como também a estrutura de organização do próprio arquivo, 

incluindo as unidades arquivísticas que integram os mais diversos níveis. O princípio do 

respeito pela ordem original deve pautar toda a intervenção de tratamento documental 
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em arquivos e exige que o arquivista seja capaz de reconhecer, compreender, recuperar, 

representar, proteger e valorizar a ordem de produção. 

Ainda que, porventura, se considere que as estruturas organizativas e os 

correspondentes sistemas de suporte originais não garantam, face às necessidades 

funcionais presentes, padrões de eficácia minimamente aceitável, o papel do 

profissional é documentar e possibilitar ao pesquisador reconstruí-los caso julgue 

necessário. 

Nesse trabalho, portanto, entendemos a ordem original como um quadro de 

referência que proporciona uma orientação para a análise do arquivista. Conforme 

proposto Jennifer Meehan, a ordem original pode ser pensada como um “quadro 

conceitual” (MEEHAN, 2010, p. 28, tradução nossa), que permite analisar e 

compreender os documentos pessoais em toda a sua complexidade e em seus próprios 

termos. Nesse sentido, afirmamos que a forma como, ao longo do tempo, os 

documentos foram criados, mantidos, usados e selecionados pelo produtor e seus 

sucessores subsequentes, incluindo o processo de custódia arquivística, deve ser 

observada, mantida, documentada e, em alguns casos, reconstruída. 

As estruturas intelectuais e físicas dos documentos pessoais em sua forma 

original traduzem o entendimento em uma dupla dimensão: 1) refletem ou contam uma 

trajetória pessoal, do ponto de vista do titular, 2) expressam a representação do produtor 

em relação aos eventos que originaram os documentos. Nesse sentido, manter a ordem 

original significa garantir a preservação do conjunto como um todo, tornando-se, ele 

também, fonte de pesquisa. 

O Manual de arranjo e descrição dos arquivistas holandeses, de 1898, ao 

apresentar suas regras sobre a construção do arranjo e a descrição, destaca a necessidade 

do arranjo ter como base os princípios de respeito aos fundos e à ordem original.  

O sistema de arranjo deve ser baseado na organização original do 

arquivo, a qual, na sua essência, corresponde à organização do órgão 

administrativo que o produziu. (MULLER; FEITH; FRUIN, 1973, 

p. 44, grifo nosso) 

 

Vale ressaltar o modo pelo qual o manual justifica o uso da ordem original como 

principio básico para a elaboração do arranjo documental, utilizando inclusive a palavra 

“deve” (o uso desta palavra ocorre nas duas traduções analisadas: em português e 

inglês). Isso mostra que a ordem original é uma regra fundamental e unilateral, e que 

seu uso é um dever do arquivista. 
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A organização original de um arquivo deve corresponder 

naturalmente, nas suas linhas principais, à antiga estrutura da entidade 

administrativa que o produziu. Isso dispensa demonstração. A antiga 

organização não se formou arbitrariamente, não resultou do acaso, 

mas é a consequência lógica do modo por que se constituiu a unidade 

administrativa, de cujas funções o arquivo é o resultado. Esse órgão 

construiu, por assim dizer, o seu arquivo e, ao fazê-lo, tomou em 

consideração a sua própria constituição em necessidades. Toda 

entidade de alguma importância introduziu, à medida que se 

desenvolveu, certas divisões na sua administração. A preparação e, até 

mesmo, a execução de determinados atos de uma gestão foram 

frequentemente confiadas a comitês especiais permanentes e a 

funcionários mais ou menos independentes ou, na pior hipótese, 

suficientemente autônomos para que lhes fosse permitido, em muitos 

casos, constituírem um arquivo próprio. (MULLER; FEITH; 

FRUIN, 1973, p. 47) 

 

Para os autores, a naturalidade é uma justificativa para a manutenção da ordem 

original, uma vez que o arquivo não se formou de maneira arbitrária e possui sentido em 

si mesmo. Antes da publicação do manual, era possível encontrar arquivos organizados 

apenas a partir da ordenação cronológica, causando uma série de problemas para 

recuperação do contexto dos documentos produzidos. 

 

Não é sem satisfação que nos vemos autorizados a declarar que o 

sistema de arranjo acima esboçado — único correto e possível, como 

o mostrou a experiência — é recomendado, com plena independência 

da nossa opinião, por colegas nacionais e estrangeiros, a cujo parecer 

atribuímos grande valor. Já desde 1875, o arquivista da província de 

Utrecht, Dr. Vermeulen, afirmou que “no catálogo de um arquivo 

pode e deve aparecer um esquema da composição dos primeiros 

órgãos administrativos”. (MULLER; FEITH; FRUIN, 1973, p. 48) 

 

A elaboração do arranjo a partir do princípio do respeito pela ordem original 

representa uma mudança profunda na organização dos arquivos e é fruto de todo um 

desenvolvimento intelectual construído ao longo do século XIX. Em nosso trabalho, 

afirmamos que desconsiderar as atividades geradoras equivaleria a estabelecer 

esquemas inapropriados de organização documental. 

Em reunião
6
 realizada em 2004, na cidade de Ottawa, capital do Canadá, um 

grupo de especialistas na área de arranjo arquivístico discutiram sobre seis tópicos 

específicos relacionados a essa atividade arquivística: 

                                                 
6
 Invitational meeting of experts on arrangement. Ottawa – 15 a 16 de outubro de 2004. Ao final da 

reunião, foi produzido um relatório final com recomendações, preparado por Heather MacNeil e 
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 Tópico 1 - Estabelecer uma base de discussão sobre arranjo; 

 Tópico 2 - Definição e interpretação dos níveis de organização; 

 Tópico 3 - Definir e interpretar os princípios do arranjo; 

 Tópico 4 - Diferentes modelos de arranjo e descrição; 

 Tópico 5 - Arranjo de documentos arquivísticos digitais; e 

 Tópico 6 - Os passos futuros. 

 

Na reunião presidida por Terry Eastwood e com mediação de Heather MacNeil, 

Gabrielle Prefontaine e Jennifer Meehan, os participantes concordaram que a 

interpretação da ordem original continua a apresentar problemas para os arquivistas na 

tentativa de organização de arquivos pessoais. 

 

Os participantes concordaram que a interpretação dos princípios de 

respeito dos fundos e ordem original em geral tem sua aplicação aos 

arquivos pessoais e especificamente exigem consideravelmente mais 

elucidação teórica e orientação prática. As duas questões mais 

problemáticas identificadas pelos participantes foram: (a) determinar 

os limites de um fundo e (b) interpretar e aplicar o conceito de “ordem 

original”. Houve um consenso geral quanto à existência de orientações 

suficientes para definir os limites dos fundos organizacionais. No 

entanto, afirmaram que há uma escassez de diretrizes para os 

problemas que se apresentam especificamente no contexto de fundos 

pessoais. (MACNEIL, 2005, p. 6, tradução nossa) 

 

As conclusões em torno do respeito à ordem original apontam para o 

reconhecimento dos aspectos intelectuais e físicos presentes no princípio, e como esses 

precisam ser explorados com mais profundidade. Segundo os especialistas lá reunidos, 

antes de ser desenvolvida qualquer orientação prática, é necessário estabelecer uma base 

teórica sólida em torno dos princípios arquivísticos aplicados aos documentos pessoais. 

Ainda segundo o relatório final do evento, há uma escassez de orientações em 

torno dos problemas que se apresentam especificamente no contexto dos arquivos 

pessoais. Principalmente no que tange às práticas de acumulação documental, que, em 

geral, são aleatórias e/ou idiossincráticas, tornando difícil determinar se existe uma 

ordem discernível e original. Além disso, em arquivos pessoais, existem ainda os 

problemas de mistura entre material pessoal e organizacional, e a dificuldade de se 

                                                                                                                                               
disponível na internet em: <http://www.cdncouncilarchives.ca/IMEAreportEN.pdf>. Acesso em: 6 maio 

2017. 
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determinar como documentos de várias procedências se encontram em fundos pessoais; 

em outras palavras, a distinção entre proveniência e custódia (MACNEIL, 2005, p. 4). 

De fato, a interpretação da ordem original em arquivos pessoais apresenta 

problemas para os arquivistas, principalmente no ponto relacionado à vida do indivíduo 

e à forma como seus documentos foram criados e organizados. Nesse sentido, e ainda 

segundo o relatório do IMEA, os conjuntos de regras criadas na tradição arquivística e 

difundidas nos manuais práticos da área não são viáveis nem desejáveis ao tratamento 

de arquivos pessoais, sendo necessário que se pense em recomendações e diretrizes a 

fim de produzir práticas que apresentem “resultados semelhantes, mas não idênticos” 

(MACNEIL, 2005, p. 9, tradução nossa). Essas orientações teriam por objetivo reduzir 

uma parte da ambiguidade, não apenas fornecendo exemplos dos tipos de problemas 

que os arquivistas enfrentam na organização de um conjunto de documentos, mas 

também sugerindo resoluções aos vários problemas. 

As ambiciosas proposições dos arquivistas canadenses colocam uma 

responsabilidade às associações arquivísticas, a fim de elaborarem tal material. Vale 

ressaltar que o caráter prático de construção do pensamento arquivístico já foi debatido 

nesse trabalho, o que acredito ser algo muito delicado pois, em algumas circunstâncias, 

pode ser considerado um retrocesso para a área e expressar uma separação teórica e 

propositiva ainda maior, incentivando o caráter estritamente prático da Arquivologia. 

Nossa intenção em apresentar detalhadamente as proposições e conclusões 

levantadas nessa reunião foi a de mostrar como os conceitos formulados ao longo dos 

três séculos de desenvolvimento da disciplina continuam a ser discutidos hoje e ainda 

estão longe de encontrar resoluções finais. Vale ressaltar também o lugar de destaque 

que a ordem original desempenha no contexto do documento. Seu reconhecimento é 

notável e demarca uma posição eminentemente teórica no âmbito dos arquivos pessoais, 

algo muito questionado na agenda da área. 

A produção de conhecimento sobre os arquivos, função própria dos arquivistas, 

pressupõe a compreensão e conhecimento sobre o produtor, seus papéis na sociedade, os 

lugares e funções por ele desempenhados. O entendimento da formação documental é 

imprescindível para que não se confunda o contexto de produção do arquivo pessoal 

com seu potencial uso informacional, para que os documentos não percam aquilo que os 

tonam únicos: a capacidade de representar a atividade que lhes deu origem. 

Para tanto, cumpre ao profissional de arquivo o estreitamento de seus laços com 

outras disciplinas - como a Pedagogia, a História, a Sociologia e a Antropologia - de 
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modo a obter o substrato teórico e as ferramentas necessárias para assegurar a 

compreensão do sentido ostentado pelo conjunto dos documentos acumulados por um 

indivíduo ao longo de sua vida. 

Faz-se necessário ainda destacar neste trabalho um posicionamento 

metodológico apresentado nos Estados Unidos em 2005 pelos arquivistas Mark A. 

Greene e Dennis Meiss, conhecido como More product, less process (MPLP). Em carta 

escrita ao editor da Archivaria em 2013
7
, Greene e Meiss afirmam que o arranjo e a 

descrição dos EUA “sofreram uma revolução, à medida que mais e mais arquivistas 

aceitam um método que prioriza o acesso do pesquisador ao invés do longo 

processamento” (GREENE; MEISS, 2013, p. 3, tradução nossa). 

De acordo com o método MPLP, a ênfase recai na criação de um processamento 

arquivístico mínimo e realizado em um menor período de tempo, onde os arquivistas 

tentam alcançar o que eles percebem como o melhor meio de demonstrar o respeito pela 

origem e pela integridade dos papéis, considerando as necessidades dos usuários. Nesse 

sentido, o objetivo final não é a precisão e a perfeição do processo de elaboração de 

arranjo, descrição e preservação dos documentos, mas, sim, o acesso. 

 

Enquanto alguns arquivistas veem erroneamente o MPLP como um 

conjunto de prescrições rígidas, que repudiam o processamento 

detalhado (uma pessoa vai até referir-se a ele como “muito estorvo 

com clipes de papel”), esta, de fato, é uma abordagem que enfatiza a 

flexibilidade na aplicação do processamento e nos procedimentos de 

boa gestão na implantação de recursos institucionais. Acima de tudo, o 

MPLP centra-se nas necessidades dos investigadores como o principal 

condutor no processo de tomada de decisão. (GREENE; MEISS, 

2013, p. 2, tradução nossa) 

 

No artigo em que Greene e Meissner (2005) apresentam o MPLP, os autores 

exortam os arquivistas a reavaliarem as estratégias de processamento, com vistas a 

concentrarem seus esforços em oferecer acesso aos pesquisadores. Para isso, apresentam 

os índices de produtividade nos EUA, onde relatam a grande quantidade de arquivos 

“fechados” esperando a organização para serem disponibilizados. Nesse sentido, os 

autores mostram como este método pode agilizar o processo com vistas a oferecer 

acesso. 

                                                 
7
 Nesta carta, Greene relata seu estranhamento pela falta de artigos que versem sobre o método More 

product, less process (MPLP) no dossiê elaborado anteriormente pela revista canadense Archivaria sobre 

arranjo e descrição. 
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Apesar da boa adesão ao método, conforme apresentado pelo próprio Greene em 

2013, as críticas sobre ele se relacionam ao papel do arquivista e à pressão pela 

produtividade. Ao priorizar o pesquisador em detrimento do processo de análise e 

pesquisa, com foco nos princípios teóricos da área, os autores deixam de representar no 

arranjo suas origens e os processos que o criaram. Essa ordenação deve refletir e 

possibilitar que se conheça a natureza e o significado dos documentos no seu contexto e 

circunstâncias (a infraestrutura e o momento). Essas são as razões também pelas quais é 

injustificada a organização temática com vistas à pesquisa, onde os documentos são 

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

materiais da documentação. 

Ao se pensar a organização arquivística designada de MPLP, temos outra 

questão que não pode ser deixada de lado: os critérios de produtividade. Muitas vezes, 

os profissionais que não adotaram técnicas MPLP levantam preocupações em torno do 

papel de pesquisa, conhecimento e interpretação do arquivo pelo profissional. Nesse 

sentido, o arquivista preocupado somente com a produtividade não se reconhece como 

intérprete nem é reconhecido como tal. 

Vale ressaltar que o arquivista é um autor intelectual e não pode emudecer, pois 

o seu silêncio cala o usuário final: o pesquisador. Ele precisa fazer as perguntas certas 

para permitir as diversas análises e interpretações do arquivo. A partir de uma 

abordagem contextual dos arquivos pessoais, nos moldes desenvolvidos inicialmente 

por Ana Maria de Almeida Camargo em 1980 (a partir da experiência do arquivo do 

município de Rio Claro/SP com o fundo do político integralista Plínio Salgado e 

aprimorada na organização do fundo pessoal do ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso, trabalho esse desenvolvido em parceria com Silvana Goulart) e no Serviço de 

Arquivo Histórico da Fundação Casa de Rui Barbosa, todo tratamento arquivístico não 

pode prescindir de análise crítica no que tange ao contexto produtor do documento, 

característica essa só possível de ser observada a partir do respeito aos princípios 

arquivísticos (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 53). 

A abordagem acima reconhece as possibilidades e os limites colocados pela 

tradição do pensamento arquivístico aplicado aos arquivos pessoais. No entanto, reforça 

a defesa de um tratamento que respeite a organicidade do conjunto documental, 

atentando aos sentidos conferidos pelos vínculos que unem os documentos entre si às 

atividades das quais se originaram. 
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O trabalho de identificar as ligações entre os documentos é complexo e implica 

no conhecimento da estrutura, dos métodos operacionais, dos procedimentos e das 

variações relacionadas com esses elementos, de cada agência ou escritório produtor de 

documentos e, consequentemente, do sistema adotado pelo produtor para organizar seu 

arquivo (LODOLINI, 1990, p. 142). Portanto, não se pode pensar um arquivo sem 

entender que os documentos possuem relacionamentos próprios com as ações e 

atividades exercidas por quem os produziu, num determinado percurso de vida 

profissional e jurídica. 

A partir desses parâmetros, podemos afirmar neste trabalho que a definição do 

arranjo documental depende da observância aos princípios arquivísticos, principalmente 

a partir do respeito e da restauração da ordem original. Por meio deste princípio, 

podemos garantir a manutenção do contexto de produção, bem como identificar as fases 

da produção do acervo por parte do produtor. A identificação de seus indícios e de uma 

efetiva restauração da mesma é parte de um trabalho exaustivo de cotejo entre a história 

do produtor do arquivo, as funções sociais que ocupou, os relacionamentos que cultivou 

e a história da custódia do conjunto documental, sendo este um criterioso trabalho de 

pesquisa.
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4 UMA PLURALIDADE DE INSTITUIÇÕES DE GUARDA 

 

Buscamos, neste capítulo, apresentar o campo empírico da pesquisa, circunscrito 

à análise de quatro instituições de guarda que possuem e oferecem acesso a arquivos 

pessoais, com o objetivo de analisar de que forma a prática compreende o princípio de 

respeito à ordem original. 

A realidade dos arquivos pessoais que, em virtude do processo histórico da 

Arquivologia e em razão de suas particularidades, são custodiados por um universo bem 

amplo de instituições, levou esta tese a escolher como campo de análise um museu 

(Museu da República), uma biblioteca (Fundação Biblioteca Nacional), um arquivo 

(Arquivo Nacional) e um centro de memória (Fundação Casa de Rui Barbosa). 

 

4.1 Em relação ao campo empírico 

 

Uma disciplina científica, para reivindicar tal condição, necessita de um 

conjunto de componentes claros, definidos e organizados. A ciência pode ser 

considerada como um sistema de teorias, leis e métodos científicos que expliquem a 

realidade à qual se dedicam, tendo objetos definidos que demonstrem sincronia com a 

base de conhecimento a que pertencem. 

Enquanto parte das Ciências Sociais Aplicadas, categoria à qual pertence a 

Arquivologia no Brasil, esta pauta-se em conhecimentos desenvolvidos com o objetivo 

de sanar aspectos práticos e sociais. As ciências sociais aplicadas conjugam, portanto, 

dimensões de reflexão e empiria, com cruzamentos interdisciplinares e níveis de 

valoração profissional que atingem a comunicação, a informação e a memória. 

De fato, o cientista enquanto ator social deve pautar suas pesquisas a fim de 

associar conhecimento científico e objetivos práticos, conforme destacado por Bruno 

Latour (2000), ao afirmar que não existe separação entre organização (como faz) e 

conhecimento científico (do que faz). 

A presente tese tem como tema central o princípio de respeito à ordem original. 

Nesse âmbito, o objetivo é mais do que descrever teoricamente o conceito, como foi 

feito até aqui. Desde o início de elaboração do projeto de doutorado as estratégias 

utilizadas pelos profissionais sempre foram motivo de interesse e inquietação. A 

curiosidade por estudar como se estabelece a relação da prática de organização de 
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arquivos com os princípios arquivísticos norteou todo o processo de construção de 

hipótese e tema de trabalho. 

Nesse sentido, a proposta agora é de, após localizar os debates presentes na área, 

no que diz respeito ao princípio da ordem original e os arquivos pessoais, partir para a 

parte empírica da pesquisa. Esta tem por base, a partir de uma amostragem de 

instituições responsáveis pela guarda e disseminação de arquivos pessoais, buscar 

identificar o discurso profissional em relação à sua prática. 

Para isso, optamos por selecionar quatro instituições de guarda que possuem e 

oferecem acesso a arquivos pessoais. Vale ressaltar que só tardiamente a Arquivologia 

se preocupou com esses conjuntos documentais, principalmente em virtude de sua 

tradição associada à organização de documentos provenientes de instituições públicas e 

de caráter administrativo. 

Catherine Hobbs (2016, p. 303) afirma que a tradição do manuscrito histórico 

surgiu a partir das práticas novecentistas que dominaram a fase inicial do recolhimento 

e da preservação de arquivos pessoais em instituições dos países anglófonos. 

 

Tomando emprestadas as práticas de bibliotecas, curadores passaram a 

recolher documentos com ênfase em sua raridade, no seu valor 

cultural e histórico como objetos diferenciados, por seu valor 

financeiro ou valor estético ou por valor informativo para 

historiadores e pela possibilidade de suplementarem fundos já 

existentes. Eles eram organizados por meio de classificações temáticas 

e descritos detalhadamente. Muitas coleções de manuscritos 

formaram-se como parte de coleções especiais de bibliotecas ao lado 

de coleções de livros raros e acervos de áreas temáticas. (HOBBS, 

2016, p. 304-305) 

 

Dessa maneira, estes documentos nem sempre foram um objeto de estudo 

reconhecido pelos arquivistas, ficando por muitos anos sob responsabilidade de 

bibliotecas e museus. Em recente pesquisa, Renato Pinto Venâncio (2016, p. 59) afirma 

que os arquivos pessoais são custodiados por um universo bem amplo de instituições. 

Optou-se, por isso, por selecionar um museu, uma biblioteca, um arquivo e um 

centro de memória, com o objetivo de analisar de que forma tais instituições 

compreendem o princípio de respeito à ordem original, assim como delimitar, se 

possível, o grau de importância que é dado a este princípio no momento da construção e 

elaboração do arranjo no caso de arquivos pessoais. 

Este recorte foi pensado a partir da qualificação, onde propusemos trabalhar com 

uma amostra de fundos custodiados por instituições de diferentes características. Esta 
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estratégia foi definida como forma de obter uma visão mais geral do princípio aplicado 

a estes arquivos, que estão em diversos locais de guarda. 

Segundo Heloisa Liberalli Bellotto, as distinções entre arquivo, biblioteca e 

centro de documentação estão associadas à maneira como se origina o acervo e o tipo 

do documento que será preservado em cada uma destas instituições. 

 

Pela biblioteca, o livro, a revista (ou os modernamente chamados 

multimeios), que são resultados da atividade cultural, seja ela a criação 

artístico-literária ou a pesquisa de divulgação técnico-científica à 

humanística; pelo arquivo, o material de uma gama infinitamente 

variável (indo de um tijolo de argila manuscrito assírio ou um 

relatório impresso de empresa, até as provas – objetos de um processo 

judiciário), oriundos de atividade funcional ou intelectual de 

instituições ou de pessoas, produzidos no decurso de suas funções. 

(BELLOTTO, 2014, p. 31) 

 

Enquanto nas bibliotecas os documentos terão natureza técnica, científica e 

cultural, nos arquivos os documentos terão natureza administrativa, jurídica e, 

possivelmente, histórica. Bellotto, ao analisar as convergências dos objetivos e a 

diversidade da documentação e do processamento técnico entre arquivos, bibliotecas e 

centros de documentação, infere que este último seria uma síntese dos dois primeiros. 

 

Os fins, no caso da biblioteca, serão técnicos, científicos e culturais; 

no caso do arquivo, administrativos e jurídicos, sendo estes, a longo 

prazo, históricos. O centro de documentação, por sua vez, no que se 

refere à origem, produção e fins do material que armazena, representa 

uma soma das duas instituições acima referenciadas. Isso porque, 

configurado, por definição, como a “transposição das informações 

primárias para outros recursos”, termina por assimilar aquelas 

características a elas inerentes. Por conseguinte, sua finalidade tanto é 

cultural quanto funcional, segundo a natureza mesma do material 

produzido. (BELLOTTO, 2014, p. 31) 

 

Se o campo documental é um sinal de interseção, para Bellotto, é no 

processamento técnico da documentação que as diferenças surgem. Se no arquivo a 

documentação é tratada como um conjunto orgânico, acumulado no decorrer das 

atividades da instituição, no centro de documentação e na biblioteca os documentos dos 

mais variados tipos são reunidos de forma artificial (BELLOTTO, 2014, p. 33). 

Em palestra – intitulada Arquivos ou centros de memória? – concedida durante o 

Encontro Sesc Memórias, realizado no dia 25 de março de 2009, Ana Maria Camargo 

aborda o tema dos arquivos, bibliotecas, centros de documentação e centros de 
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memória, trazendo alguns pontos de reflexão sobre o uso do conceito de centros de 

memória. 

Para Camargo, a expressão centros de memória é frequentemente utilizada para 

substituir as expressões arquivos, bibliotecas e museus, tendo em vista que estes centros 

possuem características destas instituições de custódia. O centro de memória, para 

Camargo, seria uma construção híbrida entre arquivos, bibliotecas (centros de 

documentação) e museus. Em sua fala, Ana Maria Camargo apresenta vários pontos de 

convergência com Bellotto, ao reafirmar a condição orgânica da documentação de 

arquivo, sua natureza probatória e testemunhal, e seu caráter único em relação ao seu 

contexto. O que é diferente dos documentos encontrados nas bibliotecas, centros de 

documentação e museus, que se caracterizam como uma reunião artificial de 

documentos em função de algum perfil temático ou especialização.
1
 

Por sua vez, os museus também se justificam como parte do campo empírico 

desta pesquisa, em razão de armazenarem uma quantidade significativa de arquivos 

pessoais custodiados no Brasil. Segundo Renato Venâncio (2016, p. 68) 9,5% dos 

museus brasileiros, detêm custódia de arquivos pessoais. 

Para tal, optamos por escolher nestas instituições apenas conjuntos documentais 

pessoais onde foi observada, em algum momento, a existência de uma “ordem original”. 

Para isso, foram analisados os inventários de fundos pessoais e também outras fontes 

referentes ao acervo e seu produtor, como forma de entender que ordem era esta 

constatada. 

Nos casos em que foi localizada pouca informação, foi necessário realizar 

entrevistas. Nestas, os principais pontos observados foram analisados qualitativamente, 

pois tratava-se de uma pesquisa exploratória que pretendeu explorar um determinado 

campo para proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o mais 

explícito. Segundo Gil, “as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (GIL, 

2008, p. 27). 

Todas estas fontes analisadas possuem caráter descritivo e possibilitam a 

compreensão dos critérios que cada instituição adotou no processo de organização de 

                                                 
1
 Palestra Arquivos ou centros de memória ministrada durante o Encontro Sesc Memórias, realizado no 

dia 25 de março de 2009. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=gWI-GfNNl3s>. Acesso 

em: 7 out. 2016. 
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seus acervos. Também objetivamos identificar quais os recursos utilizados no 

desenvolvimento de suas atividades, projetos de pesquisas, colaboração de outras 

instituições e nível acadêmico dos envolvidos, pois acredita-se que esses fatores possam 

influenciar no produto que essas instituições venham a produzir. 

Nessa fase, empregou-se a metodologia qualitativa para realizar uma análise 

crítica a fim de identificar os elementos que caracterizam e conceituam o que, na 

prática, é entendido por ordem original e o que tal conceito engloba. Portanto, no 

sentido de realizar essa pesquisa, conciliamos métodos qualitativos e quantitativos de 

recolhimento de informação. Essa metodologia foi escolhida porque possibilitou o 

desenvolvimento de um raciocínio crítico e argumentativo, essencial para abordar o 

tema proposto neste trabalho. Diante disso, o campo empírico é composto pelo Museu 

da República, onde trabalhamos com o arquivo Armindo Marcílio Doutel de Andrade, a 

Biblioteca Nacional, onde foi selecionado o arquivo de Afonso Henriques Lima Barreto, 

a Fundação Casa de Rui Barbosa, com o arquivo de Américo Jacobina Lacombe, e o 

Arquivo Nacional, a partir do fundo Lucia Velloso Maurício. 

Dessa forma, seguindo tal percurso metodológico, buscamos analisar as relações 

existentes entre a organização dos arquivos pessoais e o princípio de respeito à ordem 

original a partir de seu entendimento e consideração. Sendo assim, optamos por 

observar o sistema de arranjo adotado, em virtude deste ser uma das etapas mais 

importantes do processo de organização de um acervo, conforme já comentado no 

capítulo anterior. O arranjo documental serve para que os documentos estejam 

acessíveis ao uso e sejam conhecidos a sua natureza e o seu conteúdo. “O arranjo é o 

processo de agrupamento dos documentos singulares em unidades significativas, e o 

agrupamento, em relação significativa, de tais unidades entre si” (SCHELLENBERG, 

1980, p. 89). Neste sentido, no arranjo, os documentos representam a relação orgânica 

do fundo. 

Trata-se da distribuição lógica dos documentos de arquivo compondo o quadro 

de arranjo que deve ser orientado pelos princípios arquivísticos. Este é ainda, conforme 

afirmaram Raquel Pret e Rosa Inês Cordeiro (2015), responsável por representar o 

contexto de produção e uso dos documentos, mantendo o vínculo arquivístico, ou seja, 

explicitando a relação entre eles. O arranjo, é portanto, o ponto de partida para a 

realização das outras funções. 

Nesse caso, os instrumentos de pesquisa foram de suma importância ao longo do 

desenvolvimento da presente pesquisa, pois são portas de entrada para o acesso aos 



 

 

137 

 

conjuntos documentais custodiados por um arquivo. Segundo Lucia Maria Velloso de 

Oliveira, estes instrumentos são “configurados para controlar, representar e permitir o 

acesso aos documentos” (OLIVEIRA, 2010, p. 45). Produto das atividades de descrição, 

funcionam como um intermédio entre os usuários e os acervos, admitindo um acesso 

indireto anterior à consulta aos documentos propriamente ditos. 

De acordo com Elizabeth Yakel, os instrumentos de pesquisa – vistos como 

ferramentas de acesso – também são representações arquivísticas: 

 

A representação refere-se tanto aos processos de arranjo (respeitando 

ou desrespeitando a ordem) quanto à descrição, como a criação de 

ferramentas de acesso (guias, inventários, catálogos bibliográficos) ou 

sistemas (catálogos de cartões, bancos de dados bibliográficos, bancos 

de dados EAD) resultantes dessas atividades. É claro que a criação de 

estratos relaciona-se com a representação. (YAKEL, 2003, p.2, 

tradução nossa) 

 

Para Bellotto, esses instrumentos são “em essência, obras de referência que 

identificam, resumem e localizam, em diferentes graus e amplitudes, os fundos, as séries 

documentais e/ou as unidades documentais existentes em um arquivo permanente” 

(BELLOTTO, 2006, p. 180). Nesse sentido, os instrumentos de pesquisa podem ser 

classificados como genéricos ou específicos, a depender de seu grau de abrangência e 

detalhamento. Tais instrumentos devem constituir uma ordem hierárquica, na qual o 

guia ocupa a primeira posição, por ser mais o abrangente. 

A constituição dos instrumentos de pesquisa está intimamente relacionada ao 

processo de arranjo e descrição do acervo, cujo principal objetivo é a disseminação da 

informação. Sobre esta relação, é correto afirmar, parafraseando Michel Duchein, que, 

sem uma representação adequada: 

 

os arquivos são como uma cidade desconhecida, sem plano, como um 

cofre de um tesouro sem chave, ou ainda pior: como um viajante com 

um mapa inexato, correndo o risco de perder-se; assim, um 

instrumento de descrição errôneo ou imperfeito pode enganar 

gravemente o investigador; seja por falsa interpretação de outros 

dados, seja por falta de informações referentes à origem e à história 

dos documentos. (DUCHEIN, 1982, p. 212, tradução nossa) 

 

Sendo assim, é tarefa do arquivista a elaboração criteriosa e precisa de 

instrumentos de pesquisa para que estes sejam capazes de “responder” os 

questionamentos feitos pelos usuários aos arquivos. Segundo Antonia Heredia Herrera 
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(1982), tais ferramentas arquivísticas ampliam a demanda de pesquisas, pois são 

capazes de atender a usuários primários, auxiliando na localização dos documentos. 

Portanto, à instituição de custódia compete possibilitar a utilização do acervo por 

meio da construção de mecanismos de acesso. No mundo ideal, os instrumentos de 

pesquisa construídos para arquivos deveriam possibilitar o entendimento das relações 

entre os documentos, seu produtor e o contexto no qual se inserem. Além disso, 

atuariam como ferramentas de controle, assegurando a segurança do acesso. No entanto, 

como veremos, as características próprias de cada instituição possibilitam a existência 

de instrumentos e representações variados. 

 

4.2 Apresentando as instituições 

 

Enquanto fenômeno social, os arquivos pessoais são considerados parte 

integrante de nossa história e, por isso, são preservados ao longo dos séculos para fins 

de memória e identidade. 

Os arquivos pessoais nos permitem entender como se articula a vida pessoal com 

os acontecimentos mais gerais. Os acervos pessoais, por sua capacidade de revelar as 

sensibilidades de uma pessoa e, por extensão, de um grupo, colaboraram para a 

obtenção de um entendimento mais sutil de fenômenos de memória coletiva. O 

indivíduo está a todo o momento realizando escolhas, se relacionando com identidades 

“móveis” e mutáveis, e produzindo o que Anthony Giddens (2002, p.37) chama de 

“nova visão do Eu”. Para o autor, o indivíduo pode optar por escolher e decidir no que 

acreditar, pois várias são as teorias; cada um realiza a sua síntese pessoal e desenvolve 

seu projeto reflexivo individual. 

Nesse sentido, podemos entender os documentos de arquivo pessoal como um 

meio pelo qual ganhamos conhecimento de nós mesmos e da nossa sociedade 

(MILLAR, 2006, p. 119), pois, voltando ao que mostrou Anthony Giddens, é papel 

específico dos documentos transferir uma cultura, um conhecimento, uma informação 

registrada, que pode e deve constituir o projeto reflexivo do núcleo do Eu, ou seja, os 

documentos pessoais nos possibilitam encontrar articulações sociais presentes no 

indivíduo. 

É nesse jogo com a memória, com as escolhas e seus constituintes, que 

localizamos os arquivos, pois estes não são memórias, mas, muitas vezes, criá-los 

garante um pedaço de evidência que nos permite lembrar um evento. Em um nível 
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pessoal, os documentos são muitas vezes criados ou mantidos em ordem, para lembrar 

acontecimentos que consideramos importantes (MCKEMMISH, 1996, p. 2). 

Nesse sentido, tais arquivos, enquanto conjunto de bens que representam a 

história e a memória de um determinado país, de seu povo, sua cultura e sua identidade, 

foram preservados ao longo dos séculos em instituições variadas, não estando restritos 

apenas às de caráter arquivístico. Dessa forma, optamos aqui por trabalhar não apenas 

com instituições arquivísticas, mas também com aquelas consideradas de pesquisa, ou 

seja, aquelas tradicionalmente devotadas a outros tipos de bens culturais, como o 

museu, a biblioteca e o centro de memória. 

 

4.2.1 Museu da República 

 

Criado por meio do decreto n. 47.883, de 8 de março de 1960, o Museu da 

República, inicialmente uma sede da Divisão Histórica da República dentro da estrutura 

administrativa do Museu Histórico Nacional (MHN), tinha como competências básicas: 

receber, classificar, colecionar, catalogar, expor e conservar os objetos adquiridos, 

doados e transferidos, ligados, direta ou indiretamente, à história da República 

Brasileira, e também realizar pesquisas sobre assuntos da história da República, 

relacionados com a finalidade do museu. 

Em 1983, o Museu da República foi desvinculado do Museu Histórico Nacional, 

tornando-se uma unidade administrativa autônoma subordinada diretamente à Fundação 

Nacional Pró-Memória (MUSEU DA REPÚBLICA, 2011, p. 42). Suas funções então 

visavam representar a nação através de seus aspectos republicanos de território nacional, 

tendo como missão: 

 

contribuir para o desenvolvimento sociocultural do país, por meio de 

ações de preservação, pesquisa e comunicação do patrimônio cultural 

republicano, material e imaterial, para a sociedade brasileira, visando 

à valorização da dignidade humana, à cidadania, à universalidade do 

acesso e o respeito à diversidade. (MUSEU DA REPÚBLICA, 2011, 

p. 28) 
 

Nesse sentido, seu compromisso é com a universalização democrática do acesso 

aos seus acervos, o respeito à diversidade e a construção da cidadania. Destaca-se que o 

museu possui acervos de caráter museológico, bibliográfico e arquivístico. 



 

 

140 

 

O setor de Museologia do Museu da República, que inclui reserva técnica, é a 

área que se dedica à preservação do acervo museológico através de medidas de 

conservação e documentação, como forma de salvaguardar o patrimônio cultural 

presente sob a guarda da instituição. Suas principais funções são a perpetuação do 

patrimônio, com intuito de promover e difundir o acervo, e assim contribuir para a 

comunicação entre este e a sociedade, bem como mediar pesquisas internas e externas. 

A biblioteca do Museu da República tem sua origem na estrutura administrativa 

do Museu Histórico Nacional. Seu acervo é constituído por livros, folhetos e periódicos 

vindos do acervo do próprio Museu Histórico Nacional, acrescido de doações de nomes 

expressivos da história republicana brasileira ao longo dos anos. A coleção é tão 

representativa que está presente em bibliografias que disseminam assuntos como os da 

Igreja Positivista, Getúlio Vargas e Rio de Janeiro. 

O Arquivo Histórico e Institucional do Museu da República (AHI/MR) é 

composto por dois grandes conjuntos de documentos: o Arquivo Histórico, com 29 

coleções relacionadas a personagens ou acontecimentos que marcaram de alguma forma 

a história republicana brasileira; e o Arquivo Institucional, com a documentação 

resultante da trajetória de funcionamento do Museu da República desde sua criação em 

1960. 

Essa pesquisa concentrou-se nos arquivos pessoais presentes no acervo histórico; 

para isso, inicialmente buscou-se localizar quais eram esses acervos. O guia de fundos 

faz uma descrição das grandes coleções que integram o arquivo histórico, descrevendo 

30 coleções, das quais 23 são coleções pessoais: Aarão Reis, Armindo Doutel de 

Andrade, Celina Vargas, Cristóvão Barcellos, Edgar Teixeira Leite, Enê Garcez dos 

Reis, Epitácio Pessoa, Eurípedes Airos de Castro, Família Passos, Francisco Sá, 

Geraldo Calmon, Getúlio Vargas, Ivan Watsh Rodrigues, Jenny Dreyfus, J. J. Seabra, 

Lúcio Meira, Machado de Assis, Maria Lenk, Nilo Peçanha, Pedro Motta, Presidentes 

da República, Raphael de Almeida Magalhães, Roberto Cerqueira. 

As coleções pessoais que integram o acervo estão organizadas e disponíveis para 

consulta. Em visita realizada na instituição
2
, foi possível conhecer e ter acesso a 

instrumentos de pesquisa elaborados para estes fundos. Também nos foi informado 

sobre o trabalho de re-ordenação de algumas coleções que está sendo realizado e 

também sobre a elaboração de um novo banco de dados para os arquivos da instituição. 

                                                 
2
 A primeira visita na instituição foi realizada em 9 de maio de 2018, onde foi possível conversar com a 

chefe do Arquivo Histórico, Silvia Pinho. 
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Para finalizar, é válido ressaltar que optamos por utilizar o termo coleção para os 

acervos pessoais custodiados nesta instituição, uma vez que assim são denominados no 

Museu da República. Na Museologia, as coleções são os conjuntos documentais que 

compõem seus os acervos. Pelo viés museológico “de modo geral, uma coleção pode ser 

definida como um conjunto de objetos materiais ou imateriais (obras, artefatos, 

mentefatos, espécimes, documentos arquivísticos, testemunhos etc.) que um indivíduo, 

ou um estabelecimento, se responsabilizou por reunir, classificar, selecionar e conservar 

em um contexto seguro e que, com frequência, é comunicada a um público mais ou 

menos vasto, seja esta uma coleção pública ou privada” (CONCEITOS-CHAVE DE 

MUSEOLOGIA, 2013, p. 32). 

Portanto, assume uma conotação diferente àquela dada pela Arquivologia. E o 

presente trabalho, por opções metodológicas, não visa problematizar o conceito de 

coleção no âmbito das áreas, por isso, neste caso, optamos por respeitar a nomenclatura 

da instituição. 

 

4.2.2 Fundação Biblioteca Nacional 

 

Fundada a partir de uma série de medidas que visavam dar um novo significado 

à colônia brasileira a partir da vinda da Família Real para o Brasil, a Biblioteca 

Nacional tem como marco de fundação a assinatura do Decreto Real de 29 de outubro 

de 1810, onde o príncipe regente dom João determinou que a Real Biblioteca, até então 

alojada no andar superior da Ordem Terceira do Carmo, fosse transferida para uma nova 

edificação. As obras começaram naquele mesmo ano, durante o qual a consulta ao 

acervo da biblioteca era franqueada a estudiosos mediante consentimento régio. Em 

1814, após a transferência do acervo para o novo endereço, a consulta passou a ser 

oferecida também ao público em geral. 

Por meio da Lei do Depósito Legal, de permuta com outras instituições e de 

aquisições, por compra e doações, o acervo da Biblioteca Nacional cresceu e ainda 

cresce hoje. Segundo Vera Lucia Miranda Faillace (2009, p. 32), ela comporta mais de 

nove milhões de peças, pois as suas áreas de acervo guardam, além de obras gerais 

(como livros, monografias, manuais, teses, CDs, folhetos etc.) e publicações seriadas 

(como jornais, revistas etc.), acervos especiais, como manuscritos, livros raros, 

documentos iconográficos (fotografias, gravuras, desenhos etc.), documentos 
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cartográficos (mapas, atlas etc.), registros sonoros (fitas audiomagnéticas, discos, CDs 

etc.) e partituras musicais. 

De fato, a Biblioteca Nacional - logo após sua inauguração e ao longo de sua 

história - passou a ser fonte de consulta e também ponto de encontro para uma elite 

intelectual. Seus diretores e funcionários foram muitas vezes pessoas ligadas à vida 

literária, acadêmica e cultural do país, como Capistrano de Abreu, Raul Pompéia, Ramiz 

Glavão, Darcy Damasceno, Plínio Doyle e Celso Cunha. Na lista de frequentadores, 

também se destacam nomes ilustres da literatura nacional, entre eles Machado de Assis 

e Lima Barreto. Essa frequência assídua a este espaço possibilitou que seus acervos 

particulares fossem doados, seja por seus titulares, seja por suas famílias, que, conforme 

afirmou Daniele Cavalieri Brando, por saberem “da ligação entre seu ente querido e a 

biblioteca, possivelmente” acharam “que esta seria um lugar de fácil acesso, e que um 

acervo aí localizado beneficiaria um maior número de pesquisadores” (BRANDO, 2015, 

p. 161). 

No que diz respeito aos arquivos pessoais, estes integram a Divisão de 

Manuscritos da Biblioteca Nacional, atualmente subordinada à Coordenadoria de 

Acervo Especial que, por sua vez, integra a estrutura do Centro de Referência e Difusão. 

A divisão possui um precioso conjunto documental, com volume estimado em cerca de 

novecentos mil documentos, incluindo: 

 

(...) códices, manuscritos avulsos, fotografias, estampas, mapas, 

recortes de jornais e etc. É composto também por arquivos privados e 

coleções de documentos manuscritos doados ou adquiridos de 

particulares e abarca 250 coleções, além de uma coleção de três mil 

impressos (livros e revistas para auxiliarem no desenvolvimento das 

atividades de trabalho local). (idem) 

 

O acervo abrange documentos que vão desde o século XI/XII até o século XX, 

nos mais variados tipos de escrita, idiomas e suporte. Atualmente, a equipe da Divisão 

de Manuscritos é composta de historiadores, cientistas sociais, arquivistas e 

bibliotecários. 

Assim como acontece nos museus, os fundos pessoais custodiados pela 

Biblioteca Nacional recebem a denominação de coleção. Igualmente, como sinalizamos 

anteriormente, ao longo deste trabalho, buscamos respeitar a forma como a própria 

instituição os denomina. 
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4.2.3 Fundação Casa de Rui Barbosa 

A Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) é uma instituição pública federal 

vinculada ao Ministério da Cultura. Ao longo de sua trajetória, tem contribuído para a 

promoção e divulgação da memória nacional através do desenvolvimento de atividades 

de pesquisa e preservação do extenso acervo sob sua guarda. Desta forma, a instituição, 

em consonância com as políticas do Ministério da Cultura, pode contribuir para o 

conhecimento da diversidade cultural e para o fortalecimento da cidadania. 

 

As principais atividades da Fundação Casa de Rui Barbosa são: 

pesquisas em acervos memoriais (arquivologia, biblioteconomia, 

museologia, arquitetura, preservação e literatura); manutenção e 

preservação do Museu Casa de Rui Barbosa e do respectivo jardim 

histórico; formação, preservação e difusão do acervo bibliográfico e 

documental, com destaque para o arquivo de Rui Barbosa e sua 

biblioteca, para os laboratórios técnicos e para o Arquivo-Museu de 

Literatura Brasileira; desenvolvimento de estudos e pesquisas nas 

áreas de políticas culturais, história, direito, política, letras, artes e da 

cultura brasileira em geral; publicação dessas pesquisas; formação e 

qualificação de pesquisadores por meio de um amplo programa de 

bolsas; bem como a utilização plena de suas dependências com 

atividades culturais e artísticas, incluindo a realização de exposições 

do acervo e de cursos, congressos e seminários diversos. A Fundação 

Casa de Rui Barbosa é referência nacional e internacional em suas 

áreas de atuação. (FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA, 2017, p. 

2) 

 

Segundo o site da fundação, o Centro de Memória e Informação da instituição 

acolhe acervos documentais diversificados, por meio de seus setores especializados 

(Museu, Arquivo, Biblioteca e Arquivo-Museu de Literatura Brasileira). A eles, é dada 

a responsabilidade pela guarda, preservação e divulgação desses acervos. 

Em nossa pesquisa, focamos na análise do arquivo de Américo Jacobina 

Lacombe, que pertence ao acervo do Arquivo Histórico da instituição. De acordo com o 

site da Fundação Casa de Rui Barbosa, o Serviço de Arquivo Histórico e Institucional 

(SAHI) destina-se atualmente à guarda, organização, preservação e divulgação de 

documentos relativos à História do Brasil e à historiografia, bem como à gestão e 

preservação dos documentos produzidos e acumulados pela própria fundação. 

De acordo com o regimento interno da Fundação Casa de Rui Barbosa, compete 

ao setor de Arquivo Histórico e Institucional: 
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I - preservar, processar tecnicamente, ampliar e promover os arquivos 

de Rui Barbosa e seus contemporâneos e de outras personalidades 

importantes para a história cultural, social e científica do País; 

II - preservar, processar tecnicamente, ampliar e promover o Arquivo 

Institucional da FCRB, quaisquer que sejam os seus suportes; 

III - gerir documentos produzidos e recebidos pela FCRB em 

decorrência do exercício de suas atividades, qualquer que seja o 

suporte da informação ou a natureza dos documentos, de acordo com a 

política nacional de arquivos; 

IV - propor diretrizes e normas para o acesso, reprodução e uso dos 

documentos arquivísticos em qualquer suporte; 

V - promover atividades de natureza científica, acadêmica e cultural, 

visando inclusive à qualificação profissional, em sua área de atuação; 

VI - propor, planejar e normalizar em articulação com o Serviço de 

Informática sistemas para o tratamento e recuperação da informação, 

referentes aos acervos sob sua guarda; 

VII - acompanhar, orientar e executar atividades relativas ao ensino, 

aos estágios e às bolsas de pesquisa; e 

VIII - executar e controlar procedimentos administrativos necessários 

à realização de suas atividades, que estejam no âmbito do setor. 

(FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA, 2017, [s.p]) 

 

O SAHI - que teve início na instituição com o arquivo pessoal de Rui Barbosa, 

incorporado ao patrimônio público cultural brasileiro em 1924 - ao longo do tempo foi, 

e ainda vem sendo, acrescido de conjuntos documentais valiosos que fazem deste 

repositório uma importante fonte de estudos da Primeira República brasileira. 

 

4.2.4 Arquivo Nacional 

O Arquivo Nacional (AN) foi fundado no dia 2 de janeiro de 1838 com o nome 

de Arquivo Público do Império. Tal como proposto pela Constituição de 1824, seu 

objetivo era recolher e preservar os documentos da administração central e da Família 

Imperial brasileira, tendo sua organização estabelecida em três seções: Administrativa 

(documentos dos poderes Executivo e Moderador), Legislativa (documentos produzidos 

pelo poder Legislativo) e Histórica. Em 1876, foi reorganizado nas seções: Legislativa, 

Administrativa, Judiciária e Histórica. A partir deste ano, foram estabelecidos prazos 

para o recolhimento de documentos, além de ser criado o cargo de agente auxiliar do 

diretor, que deveria desenvolver a função de identificar e obter documentos importantes 

nas províncias. Por consequência, o Parlamento se comprometeu a enviar os originais 

dos atos legislativos e administrativos para a instituição, que passou a ter autoridade 

para conservar os documentos referentes ao direito público, à legislação, à história e à 
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geografia do Brasil. 

Em 1893, o Arquivo Público do Império foi nomeado como Arquivo Público 

Nacional, vindo a receber a atual denominação de Arquivo Nacional em 1911. Também 

é relevante informar que, em 1978, o Decreto nº 82.308, de 25 de setembro, instituiu o 

Sistema Nacional de Arquivos - SINAR, que tinha como objetivo garantir a preservação 

de documentos do poder público, tendo como órgão central o Arquivo Nacional
3
. 

Tendo em vista a sua relevância para a pesquisa história e para o 

desenvolvimento científico nacional, o Arquivo Nacional conserva, em sua sede do Rio 

de Janeiro e na Coordenação Regional no Distrito Federal, mais de 55 quilômetros de 

documentos textuais, cerca de 1,74 milhão de fotografias e negativos, 200 álbuns 

fotográficos, 15 mil diapositivos, 4 mil caricaturas e charges, 3 mil cartazes, 1000 

cartões postais, 300 desenhos, 300 gravuras e 20 mil ilustrações, além de mapas, filmes, 

registros sonoros e uma coleção de livros raros que supera 8 mil títulos
4
. Sua 

documentação textual provém dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo federais, 

incluindo as coleções privadas. 

Dentre a vasta documentação custodiada pelo AN, há documentos de caráter 

cartográfico, reunindo mais de 44 mil mapas, plantas e cartas náuticas de diversas 

regiões do mundo e do território brasileiro do século XVIII ao XX. Os documentos 

audiovisuais abarcam imagens produzidas por importantes fotógrafos brasileiros e 

estrangeiros que atuaram no Brasil e no exterior, enquanto o acervo sonoro é composto 

por mais de 11 mil itens, entre discos e fitas de áudio dos fundos Agência Nacional, 

Presidência da República e Rádio Jornal do Brasil, além de coleções de música erudita e 

popular. 

Já o conjunto de imagens em movimento possui cerca de 33 mil registros da 

história e da cultura brasileiras, como cinejornais, documentários, obras de ficção, 

filmes publicitários, familiares e recortes de filmes que foram alvo da censura. 

Dentre os registros textuais que descrevem a sociedade política brasileira em sua 

origem, há a correspondência e a legislação oriunda do império ultramarino português, 

os arquivos trazidos com a corte de d. João VI em 1808, além dos documentos gerados 

pelos ministérios e órgãos judiciários e os originais da Constituição de 1824 e da Lei 

Áurea. Já os documentos produzidos no regime republicano englobam registros de 

                                                 
3
 Disponível em: <http://www.arquivonacional.gov.br/institucional/historico.html>. Acesso em: 16 out. 

2017. 
4
 Disponível em: <http://www.arquivonacional.gov.br/institucional/acervo.html>. Acesso em 16 out. 

2017. 
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entrada de imigrantes, patentes de inventos, projetos de urbanização e obras de 

saneamento referentes aos primeiros anos do século XX, exemplares das constituições, 

relatórios dos órgãos de censura, além dos documentos referentes ao regime militar, os 

arquivos de entidades privadas e aqueles pertencentes a indivíduos. 

No que tange aos arquivos privados
5
, estes encontram-se sob a custódia de três 

áreas da instituição: a Coordenação de Documentos Escritos (CODES), responsável 

pelos arquivos privados textuais, a Coordenação de Documentos Audiovisuais e 

Cartográficos (CODAC), responsável por fotografias, mapas, documentos sonoros ou 

audiovisuais, e a Coordenação de Preservação do Acervo (COPAC), setor que dá apoio 

às áreas do Arquivo Nacional e outras instituições públicas em temas relacionados à 

conservação. Estas três coordenações são subordinadas à Coordenação Geral de 

Processamento e Preservação do Acervo (COPRA). Todas as decisões referentes ao 

recolhimento dos arquivos privados pela instituição passam pelas três coordenações 

supracitadas. 

Estes três setores contam com 305 conjuntos documentais privados, sendo 242 

de caráter pessoal. Segundo Bruna Pimentel Lopes e Georgete Medleg Rodrigues 

(2017), a presença de documentos que não dizem respeito à esfera pública no Arquivo 

Nacional reflete a ação do Estado visando a sua preservação pelo seu valor histórico, 

probatório e informativo. Para finalizar, é importante destacar que, apesar do extenso 

número de fundos documentais, o processo de organização destes não se encontra 

totalmente finalizado. Por isso, a presente pesquisa optou por analisar somente os 

inventários que estão finalizados, ou seja, para a instituição, o trabalho só está 

totalmente concluído quando o instrumento é publicado de forma impressa ou 

virtualmente. 

                                                 
5
 No Arquivo Nacional, os arquivos privados abarcam os documentos provenientes de empresas privadas, 

famílias, produtoras cinematográficas e personalidades da política, da ciência e da cultura brasileira, 

receb7idos por meio de doação.  
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5 O PRINCÍPIO DE RESPEITO À ORDEM ORIGINAL E A PRÁTICA 

 

Ainda em relação ao campo empírico, este capítulo visa apresentar os arquivos 

pessoais de Armindo Marcílio Doutel de Andrade, Afonso Henriques Lima Barreto, 

Américo Jacobina Lacombe e Lúcia Velloso Maurício. 

Por meio dos instrumentos de pesquisa, visitas técnicas aos acervos e outras 

fontes buscamos compreender o conjunto documental e a trajetória do acervo, de forma 

que fosse possível localizar ou não a existência de uma ordem original, bem como 

analisar a aplicabilidade e a importância do conceito levado em conta pela instituição no 

momento da organização dos documentos. 

 

5.1 As fontes de pesquisa 

 

Definir o campo empírico desta pesquisa não foi algo fácil, principalmente por já 

de antemão ter como hipótese que, se o princípio de respeito à ordem original é algo 

complexo de ser definido na literatura, na prática, este reflete uma confusão conceitual 

ainda maior. Somado a este fato, deve-se destacar que a presente pesquisa parte ainda 

pela delimitação dos arquivos pessoais, fundos estes dispersos em vários tipos de 

instituições. 

Conforme já mencionamos anteriormente, buscamos aqui trabalhar com quatro 

categorias de instituições de guarda com arquivos pessoais - arquivo, museu, biblioteca 

e centro de memória - e com casos onde, por meio dos instrumentos de pesquisa, de 

entrevistas concedidas ou outras fontes, foi afirmado existir em algum momento, ou em 

algum grau, “uma” ordem original discernível. Para isso, avaliamos a aplicabilidade do 

conceito a partir dos instrumentos de pesquisa para então realizar uma conceituação 

crítica. 

A partir desse entendimento - e por compreendermos que a conexão entre o 

documento e o seu contexto é um processo intelectual materializado por meio de 

representações arquivísticas e expressas em instrumentos de pesquisa, aqui entendidos 

como uma ponte entre o usuário e o documento - trabalhamos principalmente com 

inventários e instrumentos de busca criados para estes acervos. 

Após selecionado o arquivo pessoal para cada uma das instituições, optamos por 

dar atenção para a existência de alguma discussão ou preocupação sobre a atitude deste 
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produtor frente a organização de seus papéis, assim como as atitudes de outras pessoas 

em relação ao seu arquivo. Para isso, além de visitas e conversas com os profissionais 

envolvidos no processo, procuramos localizar a existência de projetos de pesquisa, 

relatórios e artigos produzidos para estes arquivos. Também foi esclarecedor procurar 

por biografias sobre o titular, e no caso específico do fundo Lucia Velloso Maurício, 

conversar com a própria. 

Vale ressaltar que, ao selecionar estes arquivos, todos pessoais e organizados, 

percebemos como estes apresentam características particulares, assim como evocam 

uma série de perguntas próprias em relação à forma de arquivamento, natureza de sua 

representação e sua instituição de guarda. 

Vale ressaltar que, apesar de demonstrar anteriormente que o princípio de 

respeito à ordem original se configura de forma mais clara nos arranjos, ou seja, ao 

permitir estabelecer os vínculos existentes entre os documentos de arquivo e seu 

produtor, algumas vezes, foi somente na descrição que algumas informações sobre a 

ordem original se mostravam ao pesquisador de forma objetiva e explícita. Nesse 

sentido, conforme será melhor desenvolvido no decorrer deste trabalho, o exercício 

profissional de documentar as práticas adotadas, assim como o histórico da custódia, 

torna-se essencial para a existência de múltiplas possibilidades de pesquisa. 

Segundo Tom Nesmith (2006, p. 261) argumentou, o “arquivamento” é um 

“processo contínuo” afetado por várias ações ao longo do tempo e por diferentes 

contextos sociais e históricos nos quais os documentos são criados, usados e 

preservados. Estas informações são essenciais para o conhecimento tanto do 

profissional que organiza e cria representações para os arquivos, como para os usuários 

que deles fazem uso. 

Fato que ficou claro nos quatro arquivos estudados foi que todos estes foram 

previamente organizados antes de sua doação. Sendo assim, ao considerar que estes 

arquivos possam ter sido tratados antes da sua transferência para um repositório, 

inicialmente procurei provas da atitude do produtor em relação ao fazer e manter 

documentos de sua vida ou carreira e das decisões e ações que resultaram no seu 

arquivo. Ao considerar que, em alguns casos, o arquivo teve interferência após a morte 

do titular ou após a sua transferência para um repositório, procuramos provas 

relacionadas aos atos de avaliação e seleção do arquivista e de outras pessoas, bem 

como de qualquer outro tipo de intervenção que possa ter afetado a forma final do 

arquivo como ele existe e é apresentado aos pesquisadores hoje. 
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Finalmente, consideramos a maneira específica pela qual cada arquivo foi 

organizado e descrito, ou seja, representado, e o grau em que as descrições do arquivo 

contam as várias decisões e ações que o moldaram ao longo do tempo. 

De fato, acredita-se que, ao selecionar essa amostra, ou, mais especificamente, 

somente um arquivo de cada instituição, acabou-se por perder e deixar passar outros 

vários casos interessantes que não foram possíveis de se incluir nesta pesquisa e 

também serviriam como forma de ilustrar a hipótese de trabalho desta tese. No entanto, 

estes casos podem servir como base para se avançar e aprofundar ainda mais esta 

pesquisa. 

Por isso, a pesquisa empírica, também chamada de pesquisa de campo, serviu, 

neste trabalho, como uma forma de ancorar e comprovar no plano da experiência aquilo 

aqui apresentado conceitualmente. Por saber que a pesquisa empírica não é 

autossuficiente, ou seja, ela necessita ser associada à teoria, optamos por já apresentar 

alguns elementos-chave de análise enquanto se apresentam os arquivos trabalhados em 

questão. 

 

5.2 Afonso Henriques de Lima Barreto 

 

Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro em 13 de maio de 

1881, filho de d. Amália Augusta Barreto, professora que se dedicava ao ensino de 

meninas, e do tipógrafo João Henriques de Lima Barreto. Ainda na infância, ficou órfão 

de mãe. Segundo Lilia Moritz Schwarcz (2017, p. 54), esta “sofria de problemas nos 

pulmões”, segundo os termos correntes na época. Em virtude da doença da mãe, a 

família chegou a mudar de endereço várias vezes, na “esperança de encontrar melhores 

condições climáticas para a jovem matriarca”. Porém, a tuberculose acabou por ser a 

causa do falecimento de Amália Augusta em dezembro de 1887, depois de sete anos de 

luta contra a doença. 

Após o falecimento de sua mãe e em virtude de diversas mudanças políticas no 

país, João Henriques, pai de Lima Barreto, é levado a mudar de profissão, sendo 

nomeado escriturário das Colônias de Alienados da Ilha do Governador. No ano 

seguinte, Lima Barreto tornou-se aluno interno do Liceu Niteroiense, indo para sua casa 

na ilha somente aos finais de semana (BARBOSA, 2002, p. 403).  

Aos dezesseis anos, ingressou na Escola Politécnica, atendendo a vontade do pai 

que desejava vê-lo formado engenheiro, embora sua verdadeira inclinação fossem as 
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letras. Porém, Lima Barreto não conseguiu completar seus estudos, pois seu pai, que por 

algumas vezes já expunha desequilíbrios mentais a partir de 1912, apresentava sinais de 

loucura repetidamente. Como filho mais velho, o escritor assumiu o sustento da família 

e, após concurso público, assumiu o cargo de amanuense na Secretaria de Guerra 

(SCHWARCZ, 2017, p. 145-148). 

Por isso, em 1913, mudou-se com a família para a Rua Major Mascarenhas, no 

bairro de Todos os Santos, local onde residiu até a sua morte (BOTELHO, 2002, p. 47). 

Sua situação de pequeno funcionário público, suburbano, tendo que conviver 

diariamente com a loucura do pai e numa realidade de grandes dificuldades financeiras, 

conduziu-o ao alcoolismo. Por mais de uma vez, o escritor foi internado no Hospício 

Nacional dos Alienados, na Praia Vermelha (BOTELHO, 2002, p. 51). 

Com a saúde cada vez mais debilitada, Lima Barreto faleceu no dia primeiro do 

mês de novembro de 1922, em decorrência de um colapso cardíaco (BARBOSA, 2002, 

p. 410). 

Vale ressaltar que, mesmo morrendo precocemente, ao longo de seus quarenta e 

um anos de vida, Lima Barreto produziu uma rica e vasta obra, entre romances, contos, 

crônicas e artigos. O escritor carioca cooperou por anos em periódicos como Careta, 

A.B.C., Correio da Noite, Hoje, A Lanterna e O Debate. Foi um dos fundadores da 

revista Floreal em 1907, onde publicou capítulos do romance Recordações do escrivão 

Isaías Caminha, lançado em 1909 em Portugal. Foi através de folhetins que Lima 

Barreto iniciou a publicação de seu romance mais famoso: Triste fim de Policarpo 

Quaresma, no Jornal do Commercio, em 1911. Em seguida, outro folhetim com a sátira 

Numa e a ninfa, em A Noite, no ano de 1912. Por meio de suas publicações em diversos 

jornais, Lima pôde expressar suas opiniões sobre os vários temas que lhe causavam 

impressão, como política nacional e estrangeira, a administração municipal, as modas da 

cidade, o futebol, o feminismo, a vida nos subúrbios etc. (BOTELHO, 2002, p. 50). 

 

Afrodescendente por origem, opção e forma literária, Lima Barreto 

combateu todas as formas de racismo, aqui e nos Estados Unidos – 

país que costumava hostilizar em seus escritos pois julgava que por lá 

seus “irmão de cor” eram tratados muito mal. (...) Suas religiões 

híbridas destoavam do catolicismo oficial e imperante; os 

protagonistas variam nos tons expressos na cor da pele, e moravam em 

locais mais distantes do centro da cidade, que ressoavam um passado 

África. (SCHWARCZ, 2017, p. 10) 
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De fato, sua literatura autodenominada de “militante” e “biográfica” denunciava 

os abusos que a sociedade cometia contra as mulheres. Interessante como todos estes 

seus interesses são expressos em seus documentos custodiados atualmente pela 

Biblioteca Nacional e pela Brasiliana Guita e José Mindlin, órgão da pró-reitoria de 

Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo (USP). 

Suas características marcantes acabaram por fazer dele, conforme destacou 

Agripino Grieco (1956, p. 13), um “literato carioca que teve sua vida marcada pela 

rejeição de parte da intelectualidade de sua época, tanto que nunca conseguiu entrar na 

Academia Brasileira de Letras”. De fato, Lima criticava os literatos e a Academia, 

tentando entrar três vezes na instituição. 

Com muito esforço e não recebendo nada em troca na maioria das vezes, Lima 

Barreto conseguiu ver publicados alguns romances e contos. Clara dos Anjos, por 

exemplo, só foi publicado postumamente em folhetins nos anos de 1923 e 1924, assim 

como O cemitério dos vivos, Diário íntimo e parte de sua correspondência pessoal. Foi 

somente na década de 1950 que a obra completa de sua autoria foi publicada, primeiro 

pela Editora Mérito em 1953 e, posteriormente, pela Editora Brasiliense em 1956. Esta 

última publicou em dezessete volumes a coleção Obras completas de Lima Barreto 

organizada sob a direção de Francisco Assis Barbosa, com a colaboração de Antônio 

Houaiss e M. Cavalcante Proença. Esta coleção foi agrupada da seguinte forma: 

Recordações do escrivão Isaías Caminha, Triste fim de Policarpo Quaresma, Numa e a 

ninfa, Vida e morte de M. J Gonzaga de Sá e Clara dos Anjos (romances), História e 

sonhos (contos), Os bruzundangas e Coisas do reino de Jambon (sátiras), Bagatelas 

(artigos), Feiras e mafuás, Vida urbana, e Marginália (artigos e crônicas), Impressões 

de leitura (crítica), Diário íntimo e O cemitério dos vivos (memórias) e 

Correspondência I e II (SCHWARCZ, 2017, p. 502). 

O arquivo de Lima Barreto percorreu um caminho interessante até chegar à 

Biblioteca Nacional, conforme será relatado a seguir. O jornalista e escritor Francisco 

de Assis Barbosa teve um papel fundamental no desenrolar da história do acervo de 

Lima Barreto, pois foi através dele que tais documentos chegaram à Biblioteca 

Nacional
1
. 

                                                 
1
 Segundo Lilian M. Schwarcz (2017), Assis Barbosa, entusiasta e grande admirador de Lima Barreto, 

esmerou-se em cuidar de toda a obra de Lima. Nesse sentido, a doação dos documentos pessoais do 

literato à Biblioteca Nacional fazia parte de um projeto que visava reviver Lima Barreto e sua literatura. 
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Localizado na Divisão de Manuscritos da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), 

tal acervo foi reconhecido em outubro de 2017 como Memória do Mundo, programa da 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). O 

registro de Memória do Mundo nomeia acervos como patrimônio documental mundial, 

que são recomendados pelo Comitê Consultivo Internacional (International Advisory 

Committee – IAC) e endossados pela diretoria-geral da UNESCO. Este programa 

reconhece acervos que representam a “evolução do pensamento, dos descobrimentos e 

das realizações da sociedade humana”
2
. 

Enquanto órgão responsável pela execução da política governamental de 

captação, guarda, preservação e difusão da produção intelectual do país, a Fundação 

Biblioteca Nacional, mais antiga instituição cultural brasileira, com mais de 200 anos de 

história, é considerada pela UNESCO como uma das principais bibliotecas nacionais do 

mundo. Seu acervo cresce constantemente a partir da lei do depósito legal (que assegura 

o registro e a guarda da produção intelectual nacional), além de aquisições e doações, 

que podem ser tanto de pessoa física quanto jurídica. 

O arquivo do escritor Lima Barreto possui 1.134 itens documentais (muitos 

estão digitalizados e disponíveis no site da FBN), dentre eles a correspondência, os 

originais de romances, contos, crônicas, peças de teatro, anotações e recortes de jornais 

do titular, sendo muito estudado por pesquisadores de áreas como Letras, História e 

Ciências Sociais
3
. 

A opção pela escolha deste arquivo se deu em virtude de conhecer a biografia do 

autor, e saber do cuidado que este tinha com sua biblioteca e seus papéis pessoais. 

Segundo Schwarcz, Lima Barreto era um “colecionador de si mesmo, e colocava tudo 

que podia na Limana [...] era como se não quisesse deixar nada passar, como se 

cuidasse de sua memória, que poderia ser reconstruída por meio de recortes” 

(SCHWARCZ, 2017, p. 511). 

De fato, ele próprio inventariou, em 1917, sua biblioteca, à qual chamava de 

Limana. Este recinto funcionava como quarto e escritório do escritor, e era o local onde 

ele praticamente morava. O livro chamado pelo autor de Inventário, foi assinado, com 

data e local, onde também foi expressa a vontade de Lima de que este servisse de base 

                                                 
2
 Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/communication-and-information/access-to-

knowledge/documentary-heritage/>. Acesso em: 14 ago. 2018. 
3
 Informações coletadas no site da instituição e também por meio de visitas realizadas no mês de julho de 

2018. 
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para a produção de um catálogo, algo que não chegou a se concretizar, talvez em virtude 

da prematura morte do autor. 

Segundo Lilia M. Schwarcz (2017, p. 319), o inventário desenvolvido por Lima 

Barreto não parece obedecer a “uma ordem cronológica, temática ou pelo nome ou 

sobrenome de seus autores”, ou seja, o produtor imprimiu um sentido próprio a partir de 

uma lógica de entendimento e de trabalho. Por exemplo, o que o escritor chamou em 

seu inventário de “manuscritos e originais”, estava dividido na seguinte forma: 

 

I – Clara dos Anjos, romance meu (inédito e incompleto) 1904;  

II – Recordações do Escrivão Isaias Caminha. Romance meu 

(publicado em 1909, a 1ª edição; em 1917, a 2ª ed.);  

III – Policarpo Quaresma, romance meu (Publicado no Jornal do 

Commercio, Ed da tarde, 1911; e em livro, 1916);  

IV – Numa e a Ninfa, romance meu (publicado em A Noite, em 1915; 

e em fascículos, 1917);  

V – Originais Publicados;  

VI – Originais a Aproveitar;  

VII – Papéis vários;  

VIII – Originais a organizar;  

IX – Originais a Aproveitar;  

X – Numa e a Ninfa (em provas revistas). (SCHWARCZ, 2017, p. 

319) 

 

O escritor organizou ainda seus próprios textos em cadernos especiais, que 

continham a etiqueta Retalhos de jornal, conforme afirmou Assis Barbosa (2012, p. 

283), seu primeiro biógrafo. No total, segundo o inventário publicado por Assis 

Barbosa, em seu acervo Lima possuía 7 pastas destas e seu conteúdo era composto por 

recortes, principalmente de jornais, de publicações brasileiras e estrangeiras das quais o 

autor era assinante. Os assuntos cobriam temas frequentemente abordados em seus 

escritos, como a violência cometida contra as mulheres, a questão racial, crônicas sobre 

a cidade do Rio de Janeiro (assuntos) e resenhas que tratavam das obras de sua autoria. 

É interessante notar que sua correspondência pessoal encontra-se inventariada e 

reunida numa pasta intitulada Recortes. Nesta pasta, encontravam-se as cartas e suas 

respectivas respostas. De fato, Lima Barreto, segundo seus biógrafos, era conhecido por 

nunca ter deixado sem resposta uma carta sequer (SCHWARCZ, 2017, p. 320). 

Segundo o próprio Assis Barbosa (2002, p. 29), por volta de 1945, o editor Zélio 

Valverde o incumbiu de organizar a obra completa de Lima Barreto. Para começar a 

realizar essa tarefa, o jornalista entrou em contato com a família do escritor e recebeu 

das mãos de sua irmã Evangelina de Lima Barreto, uma série de documentos e 
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manuscritos completos que estavam guardados em um armário na sala de visitas, que 

servia como sala de aula para as lições de piano que Evangelina ministrava. 

Eram documentos que até então não tinham sido analisados por ninguém, e que 

tratavam de aspectos da vida pessoal e literária do escritor (SCHWARCZ, 2017, p. 

499). A biblioteca, no entanto, já havia se extraviado. Esta foi doada a José Mariano 

Filho logo após a morte de Lima Barreto, em forma de agradecimento por este ter 

custeado as despesas do enterro do escritor e também de seu pai. Assis Barbosa relata 

que visitou o local para onde foi transferida a biblioteca e que encontrou somente 

poucos livros do que um dia contou com mais de oitocentos exemplares. 

Como destacado na citação acima, os livros perderam-se por falta de cuidado de 

seu novo proprietário, José Mariano Filho. No entanto, no que tange aos documentos, 

cerca de setenta por cento deles foi salvo, conforme Francisco de Assis Barbosa 

(CAMARGO 2015, p. 90). Provavelmente, porque estes papéis ficaram sob a guarda da 

família Lima Barreto. 

Esses documentos foram em parte doados e também vendidos para a Fundação 

Biblioteca Nacional em 1947, quando Rubens Borba de Moraes dirigia a instituição. Ali 

havia rascunhos, cadernos de notas e apontamentos, cartas de amigos e minutas das 

respostas, além de manuscritos completos de algumas das obras de Lima. Estavam, 

porém, desorganizados em razão das sucessivas mudanças (SCHWARCZ, 2017, p. 509 

e 511). 

Vale ressaltar ainda um aspecto sobre os documentos de Lima Barreto: alguns 

deles não foram entregues à Biblioteca Nacional, mas ficaram com Francisco de Assis 

Barbosa, e, segundo Lilia Schwartz, passaram a fazer parte do arquivo de seu biógrafo, 

ou seja tornaram-se um “arquivo do arquivo”, nas palavras da autora. 

Somente em 1992 tal documentação foi doada por d. Yolanda de Assis Barbosa, 

viúva de Francisco, ao bibliófilo José Mindlin. Esses documentos estão preservados na 

Brasiliana Guita e José Mindlin, na USP. Segundo a base de dados da instituição, esta 

documentação formou uma coleção de várias pastas contendo muitos documentos 

pessoais de Lima, entre cartas, originais, fotos, recortes, propagandas e folhetos. 

Este percurso sobre a história de Lima Barreto e também de seu arquivo, nos 

permite sinalizar várias situações interessantes. No entanto, nossa análise será focada 

somente na forma como este foi e atualmente está organizado na Fundação Biblioteca 

Nacional - FBN. 
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Já em posse da FBN, os documentos foram entregues a Darcy Damasceno, então 

chefe da Divisão de Manuscritos, que organizou um catálogo do arquivo publicado nos 

Anais da Biblioteca Nacional
4
 de 1985. Uma prática comum estabelecida ao longo da 

trajetória da Biblioteca Nacional é a de oferecer uma descrição superficial dos itens a 

fim de permitir o acesso, sem, contudo, produzir um instrumento de pesquisa mais 

detalhado. Segundo Daniele Brando (2015, p. 160), em virtude do interesse da 

administração da Biblioteca Nacional em difundir o seu acervo, e por possuírem 

grandes volumes de documentos que precisam ser disponibilizados para o público, a 

fundação busca criar instrumentos provisórios oferecidos aos seus usuários. 

Neste contexto, muitos dos arquivos privados foram organizados em grandes 

séries, sendo acessíveis por meio do catálogo de fichas da Divisão de Manuscritos. 

Segundo Daniele Brando, arquivista e funcionária do setor, nos últimos anos, alguns 

desses arquivos foram e estão sendo revistos, permitindo assim descrições mais exatas, 

resultando em mudanças do arranjo de várias coleções. 

O catálogo organizado por Darcy Damasceno está disponível on-line através do 

site da Hemeroteca Digital Brasileira. A análise deste instrumento, que possui 64 

páginas, permite afirmarmos que o arquivo foi organizado sem a preocupação com a 

construção de um arranjo documental. Este é dividido por 4 grandes classes que dizem 

respeito aos temas e à tipologia dos documentos. Percebe-se também uma clara 

preocupação com o assunto dos mesmos, uma vez que, para cada classe destas, existe 

uma descrição objetiva do assunto de cada item. No caso da correspondência, o catálogo 

apresenta para cada documento o nome do seu destinatário, seguido por um breve 

resumo da carta, do local e a data em que foi escrita. 

Esta forma de tratamento e a prática de arquivos nas bibliotecas não é estranha 

ao universo biblioteconômico, uma vez que é pautada em uma tradição que prioriza a 

investigação histórica, sendo assim aplicado aos arquivos o princípio da pertinência ou 

princípio temático, semelhante à classificação por assuntos usada em bibliotecas. 

Elio Lodolini, crítico deste tipo de metodologia aplicada aos arquivos, afirma 

que: 

A finalidade da investigação (ou melhor, a pressuposta finalidade de 

investigação) nunca deve influenciar os critérios de organização do 

arquivo; qualquer organização que se propõe “facilitar as 

                                                 
4
 Os Anais da Biblioteca Nacional são as publicações mais antigas ds instituição, circulando desde 1876. 

Seu objetivo é apresentar o acervo da biblioteca através de inventários, transcrições de documentos, 

estudos e pesquisas, além de conteúdos de atividades técnicas e culturais desenvolvidas anualmente, 

como seminários e ciclo de palestras. 
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investigações”, dando aos documentos uma ordem diferente da 

original, seria um prejuízo para os pesquisadores. (LODOLINI, 1995, 

p. 43, tradução nossa) 

 

Conforme demonstramos acima, apesar do arquivo de Lima Barreto ter sido 

altamente fragmentado
5
, algo muito comum em arquivos pessoais, e ter passado por 

várias mudanças, o que gerou uma grande desordem, este possuía uma ordem original, 

descrita na listagem feita pelo produtor e recolhida pela Biblioteca Nacional. 

A possibilidade de uma reconstrução original não foi uma realidade para a 

Biblioteca Nacional, numa abordagem diversa da Arquivologia, pois as práticas de 

organização de bibliotecas não cumprem os requisitos teóricos do campo dos arquivos. 

Isto ocorre, em primeiro lugar, porque os bibliotecários desconhecem, na generalidade, 

os princípios fundamentais da arquivística como a proveniência e o respeito pela ordem 

original, as suas teorias e conceitos, as especificidades dos arquivos e as técnicas 

arquivísticas; e, também, porque, embora as bibliotecas também contenham coleções de 

arquivos, como documentos pessoais ou manuscritos históricos, essas coleções têm sido 

cuidadas da mesma maneira que todos os outros materiais da biblioteca. Isto é, 

estabelecem a organização das obras por autor, título e assunto. 

De fato, a questão do tratamento dado a documentos em instituições como 

bibliotecas possuem particularidades que lhes são próprias. Para a Biblioteconomia, a 

informação bibliográfica advém do trabalho intelectual de uma pessoa ou organização, 

que pode ser representada através de registros que identifiquem suas principais 

características e temas, seja expressa com a descrição de sua forma ou de seu conteúdo. 

Já a informação arquivística está inserida em um contexto administrativo de uma 

entidade coletiva ou de vida de uma pessoa ou família, e precisa ser tratada 

considerando-se as relações orgânicas presentes entre os documentos constituintes de 

um arquivo. 

Ainda sobre este ponto, e referindo-se aos arquivos pessoais, Ana Maria de 

Almeida Camargo (2009, p. 30-31) afirma que os documentos de pessoas submetidos a 

uma abordagem bibliográfica são tratados individualmente, sendo encaixados em regras 

universais de referência (autor, título, assunto etc.). Tal tratamento acaba por 

                                                 
5
 Essa situação é definida conceitualmente por Heloisa Liberalli Bellotto (2006, p. 167) como dispersão 

de fundos arquivísticos, e ocorre quando documentos são retirados de uma série, séries de um fundo, 

fundos de um arquivo, para compor séries e fundos de outro arquivo. Ainda segundo a autora, “os fundos 

de arquivo devem ser preservados sem dispersão, alienação, destruição não autorizada ou adição 

indevida” (idem, p. 88) devido ao princípio da proveniência. 
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comprometer a organicidade do arquivo, já que não considera as relações dos 

documentos entre si. 

A partir dos anos 1990, as bases de dados eletrônicas passaram a ser uma 

realidade na dinâmica da Fundação Biblioteca Nacional, e por isso, parte do acervo da 

Divisão de Manuscritos teve sua organização revisada pelos funcionários e submetida a 

uma nova leitura, o que resultou em descrições mais exatas e, frequentemente, 

mudanças no arranjo das coleções. (BRANDO, 2015, p. 160). 

Com a nova realidade eletrônica para o controle e recuperação de documentos 

(Microisis), a equipe de servidores da Divisão de Manuscritos elaborou uma ficha 

padrão de descrição de documentos que era a princípio preenchida manualmente, para 

depois ser lançada na base de dados. Essa ficha combina elementos da ISAD(G) – 

norma internacional para descrição de documentos arquivísticos, e AACR2 dentro dos 

campos do MARC. 

De acordo com os servidores da divisão, a diversidade do acervo por eles 

custodiado possui características que exigem conhecimentos específicos para seu 

adequado tratamento. Desta forma, tal setor procura combinar os procedimentos gerais 

vigentes na Biblioteca Nacional referentes ao tratamento da informação, aos princípios e 

às técnicas da Biblioteconomia (AACR2) e da Arquivologia (ISAD(G), NOBRADE). O 

tratamento das coleções compreende a organização, descrição, indexação, inserção no 

registro patrimonial, inserção na base de dados e disponibilização ao público. 

Com a adoção das Regras de Catalogação Anglo-Americanas (AACR) para a 

descrição de documentos de arquivo, pudemos confirmar a preocupação da instituição 

com o conteúdo dos documentos, uma vez que a aplicação das regras de descrição 

bibliográfica aos arquivos apresenta diversas limitações. Na sua perspectiva, da 

descrição de arquivos a partir da aplicação de regras angloamericanas, percebe-se uma 

ênfase nas características formais dos documentos, ignorando a proveniência, a relação 

orgânica e o contexto. 

As diferenças inerentes entre materiais documentais e materiais publicados é 

algo que deve ser levado em conta. Segundo Michele V. Cloonam (2016, p. 112), 

alguns bibliotecários não percebem tal diferença. 

 

O campo de preservação em bibliotecas – cujas raízes se encontram 

no século 19 com o desenvolvimento da profissão da biblioteconomia 

– enfocava, originalmente o cuidado de livros individuais, séries de 

periódicos e demais modalidades de conhecimento aplicado. Somente 
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nos últimos quarenta anos, aproximadamente, o foco passou a ser o 

cuidado para com o acervo como um todo. (CLOONAM, 2016, p. 

112, tradução nossa) 

 

Os documentos arquivísticos possuem valor como grupos, mais do que como 

elementos singulares, e perdem seu significado quando são tratados como unidades 

coletivas ou itens separados. As publicações, ao contrário, apresentam um significado 

independente da sua relação a outros itens; subsistem isoladamente. 

 

O documento de arquivo é um testemunho e prova de atos ou ações 

que ocorrem ao longo do tempo [...]. Não está isolado. Sempre se 

relaciona com outros documentos, a ponto de um documento isolado 

perder muito de seu valor. Pelo contrário, o livro é em si mesmo e por 

si só uma unidade de concepção sem ter relação com outros livros. É 

independente. O documento arquivístico reflete as funções e 

atividades exigidas pelo homem, não um teste voluntário e caprichoso, 

mas um produto, prova de uma gestão. (HEREDIA HERRERA, 2007, 

p. 66-67) 

 

Para finalizar, após a análise dos instrumentos criados visando o acesso ao 

arquivo de Lima Barreto, podemos destacar as seguintes limitações: a) as descrições 

elaboradas ao nível do documento não fornecem informação relativa ao contexto de 

produção; b) não são estabelecidas as relações hierárquicas que posicionam o 

documento na estrutura do arquivo; c) as descrições isoladas comprometem a 

compreensão das relações entre os documentos; d) a organização foi criada com base 

em um sistema de classificação de pertinência/temático aplicado em bibliotecas, em vez 

arranjos funcionais que representem o caráter orgânico dos documentos; f) os elementos 

da descrição se referem ao conteúdo e evidenciam os aspectos formais do documento; e 

g) ao optar por descrever assuntos, acabam por cair na armadilha da subjetividade, uma 

vez que nem todos os assuntos tratados nos documentos são expressos nos instrumentos. 

Embora o catálogo e o guia online do arquivo de Lima Barreto terem o objetivo 

de comunicar seus documentos, estes acabam se tornando frágeis frente às demandas de 

pesquisa. Estes refletem não só as regras e técnicas bibliográficas aplicadas aos 

arquivos, mas também a herança de uma tradição iluminista, da investigação histórica e 

um conjunto de conceitos a eles associados, como manuscritos, papéis pessoais, cartas 

autógrafas ou espólios, que enfatizam o valor patrimonial dos exemplares únicos 

atribuído aos documentos de natureza arquivística e não aos de bibliotecas. 
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5.3 Armindo Marcílio Doutel de Andrade 

 

Armindo Marcílio Doutel de Andrade nasceu em 17 de novembro de 1920, na 

cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Filho de Armindo Augusto Doutel de 

Andrade e de Cândida Margarida Fernandes Doutel de Andrade, bacharelou-se pela 

Faculdade Fluminense de Direito em 1943. 

Ainda universitário, ingressou no jornalismo, primeiro como auxiliar de revisão, 

passando depois a repórter e redator. Trabalhou nos jornais O Globo, Diretrizes, Diário 

da Noite e O Jornal, entre outros. Em O Jornal, assinou uma coluna por mais de 15 

anos, intitulada Panorama político, que era transcrita e retransmitida depois pelos 

demais jornais e emissoras do grupo. Cobriu para este mesmo jornal a campanha 

presidencial de Getulio Vargas, candidato na legenda do Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB), eleito em outubro de 1950. 

Em virtude deste trabalho, aproximou-se de lideranças trabalhistas do Rio 

Grande do Sul, como João Goulart, Alberto Pasqualini e Leonel Brizola. Em 1951, foi 

convidado para trabalhar com Goulart na organização e ampliação das bases do PTB, 

tornando-se militante efetivo do partido. 

Em outubro de 1958, elegeu-se deputado federal por Santa Catarina, estado onde 

até então o PTB jamais havia conseguido eleger um representante para o Congresso. 

Posteriormente, elegeu-se como vice-governador de Santa Catarina na chapa 

encabeçada por Celso Ramos, do PSD. 

Em abril de 1962, reelegeu-se deputado federal por Santa Catarina, sendo o 

segundo deputado mais votado no estado. Em abril de 1966, filiou-se ao Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), partido que congregava os opositores do regime militar 

e que foi criado após a instauração do bipartidarismo e a extinção dos partidos políticos, 

determinadas pelo Ato Institucional nº 2 (27/10/1965). Ainda em abril, tornou-se vice-

líder do novo partido na Câmara. 

Por ter se envolvido com os articuladores da Frente Ampla contra os militares, 

Doutel teve seu mandato de deputado federal cassado e os direitos políticos suspensos 

por dez anos por força do Ato Institucional nº 2, em 1966. Pouco depois de sua 

cassação, Doutel foi indiciado no inquérito policial-militar (IPM) que investigava as 

atividades do Partido Comunista Brasileiro (PCB), permanecendo detido por alguns dias 

para prestar depoimento às autoridades. 
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Após sua cassação, Doutel lançou a candidatura de sua esposa Lígia Moelmann 

Doutel de Andrade, que se elegeu deputada federal na legenda do MDB de Santa 

Catarina. Porém, também sua esposa foi cassada no final de 1968, em consequência do 

Ato Institucional nº 5 (13/12/1968). 

Com a Lei de Anistia (28/8/1979), Doutel beneficiou-se e recebeu de volta seus 

direitos cassados. Em maio de 1981, assumiu o cargo de vice-presidente do Partido 

Democrático Trabalhista (PDT), ao lado de Leonel Brizola e seus correligionários. Em 

janeiro de 1983, Doutel assumiu a presidência nacional do PDT, substituindo Brizola, 

que deixou o cargo por ter sido eleito governador do Rio de Janeiro. 

Doutel faleceu no Rio de Janeiro, no dia 7 de janeiro de 1991, alguns dias antes 

de encerrar seu mandato na Câmara dos Deputados.  

Seu acervo pessoal de 3 metros lineares de documentos textuais e 57 fotografias 

encontra-se no Museu da República e foi doado por sua viúva, Lígia Moelmann Doutel 

de Andrade, em dois momentos distintos: 30/07/2008 e 19/06/2013. 

Parte da documentação (aquela proveniente da primeira doação) foi organizada 

por meio de um projeto em 2010. Esta começou a repensar a forma como até então eram 

tratados os documentos, que tradicionalmente ficavam sob os cuidados de museólogos, 

historiadores e bibliotecários. 

Optamos por escolher este arquivo em virtude da quantidade de documentos 

disponíveis, produzidos em razão de sua organização, proveniente de um projeto 

particular promovido pelo museu. Os relatórios, bem como a metodologia de trabalho, 

auxiliam a entender o processo de construção do arranjo documental. Vale ressaltar que 

o Arquivo do Museu da República, conforme já mencionamos, é dividido entre 

Histórico e Institucional, estando o último ainda em construção e sem estar totalmente 

organizado. Nesse sentido, torna-se muito difícil ter acesso à documentação referente ao 

processo de doação e organização de conjuntos documentais mais antigos custodiados 

no museu. 

Em nossa visita em 9 de maio de 2018, fomos recebidos por Silvia Pinho, que 

participou do processo de organização deste acervo, acompanhando o trabalho da 

equipe. Ela nos informou que, quando os documentos de Doutel chegaram na 

instituição, estes possuíam uma “listagem”, feita pela doadora do acervo, sra. Ligia 

Doutel. 

Apesar do relatório sobre a organização deste acervo não mencionar nada 

referente à existência ou não de uma pré-organização ou de uma ordem original, 
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segundo Silvia, este arquivo possui de fato ordem original, feita pela viúva e ex-

proprietária dos documentos. 

Ao observarmos a “listagem” do arquivo, feita por Ligia e disponível na 

instituição com o título Listagem do acervo Doutel de Andrade, percebemos como a 

doadora, em algumas caixas, sinalizou “Importante”. Segundo Silvia, este critério de 

valor não necessariamente foi levado em conta pela instituição. 

Retomando ao princípio de respeito à ordem original como foi primeiramente 

enunciado no Manual dos Arquivistas Holandeses, destacamos aqui uma problemática 

no que tange ao entendimento do princípio. A ideia de organização última, esta 

entendida no discurso dos profissionais do Museu da República, é algo que compromete 

o entendimento do conceito, que pressupõe ser a ordem original aquela atribuída por seu 

produtor. 

Peter Horsman afirma que o tratamento dos arquivos sugerido por Muller, Feith 

e Fruin deriva de suas crenças de que existe uma correspondência natural entre a 

organização e as funções de um órgão administrativo e os documentos que ele cria. No 

entanto, Horsman argumenta que, em muitas organizações, existe uma “sincronização 

assíncrona dos processos de negócios aos processos de manutenção dos documentos” de 

modo que a “estrutura de um fundo seja determinada pelos secretários (gerentes dos 

documentos), e não pelo produtor” (HORSMAN, 1999, p. 47, tradução nossa). 

Apesar das reflexões de Horsman versarem sobre o ambiente corporativo, o que 

o autor sugere é a existência de interferências na organização final dos documentos. 

Para finalizar os argumentos do autor, deve-se destacar que este desconfia do princípio 

de respeito à ordem original, e acredita que os arquivistas devem ser capazes de 

representar para os usuários as diferentes ordens intelectuais que os documentos 

assumiram durante seu ciclo de vida. 

De fato, estas informações são essenciais ao pesquisador, e não devem ser 

assumidas como a ordem original dos documentos. Pois, voltando ao que neste trabalho 

se defende, não necessariamente a ordem última como os documentos chegam as nossas 

instituições são aquelas desenvolvidas física ou intelectualmente pelo produtor, e o 

usuário precisa ser informado sobre tal. 

De acordo com Silvia Pinho, a ordem original representada por meio de uma 

triagem feita pela viúva - onde todo o arquivo foi doado já identificado e com uma pré-

organização - manteve-se respeitada na medida do possível. Isso pode ser percebido em 

algumas situações no arranjo, como foi o caso da caixa número 1, Documentos João 
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Goulart, denominada por Ligia Doutel como “Importante”. Esta caixa possui quase 

exclusivamente documentos recebidos por Jango ou para ele elaborados. Esta mesma 

caixa encontra-se, no arranjo, como uma classe independente denominada: 

 

5. João Goulart 

a.Ministério do Trabalho 

b. Vice-presidência 

c. Presidência 

 

Os documentos que haviam sido classificados de acordo com seu tema principal, 

foram rearranjados pela instituição de forma a representarem melhor suas atividades 

geradoras. Percebe-se, assim, como a “listagem original” que organiza os documentos 

de Doutel de Andrade por caixas, é feita por assuntos e autoridades, não chegando ao 

critério de item nem construindo cadeias de organização maiores, que relacionam as 

atividades do produtor aos documentos, sendo esta uma função do profissional que 

realiza o arranjo documental. 

Nesse sentido, o arranjo é responsável por construir a cadeia de relações entre os 

documentos e as atividades que lhes deram origem, sendo importante por reconstruir as 

funções desempenhadas por Doutel de Andrade ao longo de sua vida, assim como 

representar sua rede de sociabilidade. Segundo a acepção de Max Weber (2004), quando 

nos referimos a esta concepção, estamos fazendo referência à noção de ação recíproca, 

ou seja, a sociabilidade é tomada como forma pura e diz respeito à interferência mútua 

das ações de indivíduos em interação. Como a própria expressão sugere, trata-se de algo 

mais que a simples coexistência de ações paralelas. A ação recíproca implica, no caso 

do arquivo de Doutel de Andrade, na troca de documentos referentes aos seus 

contemporâneos e companheiros de atividades políticas, como é o caso de João Goulart. 

Por fim, vale destacar a especificidade do local onde o arquivo esta custodiado, 

um Museu, que até o ano de 2010 não possuía um arquivista no setor de documentação. 

Outra dificuldade diz respeito à falta de documentos sobre os acervos e as práticas 

adotadas até então. Estes, quando existem, não estão organizados e, por isso, não estão 

disponíveis para consulta. 

O museu, em sua trajetória histórica, caracterizou-se por ser um espaço físico no 

qual objetos são expostos como suporte para estudos, para demonstrações e para 

disseminar o conhecimento. Em dissertação de mestrado sobre o acervo arquivístico do 

Museu da República, Mariana Matos Batista (2016) afirma que os documentos do setor 
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de Arquivo Histórico do Museu (em sua maioria, pessoais) possuem uma proposta 

muito mais expositiva do que comumente o valor de prova associado pela arquivística. 

Em seu trabalho, a autora afirma que existe uma avaliação feita pelo setor para 

receber documentos, e que, neste momento, são consideradas as linhas de acervo. Mas 

também existe um preparo dos profissionais para reconhecer a visualidade que os 

documentos vão ter para o público. Ela utiliza um termo específico para definir esse 

critério: potencial expositivo. (BATISTA, 2016, p. 78). 

De fato, por ser um museu, o documento acaba por ser também, em alguma 

esfera, reconhecido como um objeto museológico, pois a ele juntam-se cargas 

simbólicas que vão além de sua materialidade ou motivo de criação. Ele faz “a ponte 

entre o visível ilimitado e o visível da experiência pessoal” (MENESES, 1998, p. 98). 

No museu, o documento é objeto decodificado a partir de referências que são extraídas 

tanto de sua materialidade presente (materiais empregados, técnicas de produção, 

dimensões, formato, cor etc.), como referências não presentes nesse suporte, como sua 

história, sua proveniência e seu contexto cultural/natural. Ou seja, o objeto é entendido a 

partir de suas relações com outros objetos em um dado meio. 

Portanto, as formas de documentar e entender o processo de organização não 

necessariamente passam por princípios e métodos arquivisticos. Esta talvez seja uma 

explicação para a pouca documentação criada para os acervos deste local. No entanto, o 

acesso às informações pelos usuários é uma questão essencial para os museus, já que os 

conceitos basilares da Museologia consistem em ser a “preservação, investigação e 

comunicação, presentes nas instituições de memória cultural [...]” (ARAÚJO; 

RENAULT; TANUS, 2012, p. 168). Assim, a preservação do suporte, bem como sua 

organização, significam a manutenção e divulgação dessas informações culturais. É 

nesse sentido que a instituição atualmente trabalha no desenvolvimento de um novo 

banco de dados, criado de forma autônoma, baseando-se também na Norma Brasileira 

de Descrição Arquivística (NOBRADE). 

 

 

5.4 Lúcia Velloso Maurício 

 

O edital público de “Chamamento de Acervos 001/2009”, realizado por 

iniciativa do projeto Memórias Reveladas, teve como objetivo de sensibilizar a 

sociedade brasileira para a necessidade de doação de acervos sobre o período do regime 
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militar. O edital possibilitou a chegada, no Arquivo Nacional do Brasil, em 2010, de 

diversos arquivos pessoais de militantes e ex-presos políticos do período, entre eles o de 

Lúcia Velloso Maurício. 

Lúcia Velloso Maurício nasceu em 1 de setembro de 1951, no Rio de Janeiro 

(RJ), filha de Hélio Vecchio Alves Maurício, um médico da Marinha, e Déa Velloso 

Maurício, uma especialista em Educação. Em 1967, Lúcia passou a estudar no Colégio 

André Maurois, onde entrou em contato com o movimento estudantil e ingressou no 

mesmo em 1968-69. Como ela mesma registrou sua base marxista, a possibilitou ter 

ampla visão dos problemas da sociedade e do país, assim como sólido sentimento de 

responsabilidade social e marcas pessoais que permaneceram para sempre 

(MAURICIO, 2016, p. 145). 

Na entrevista concedida ao Laboratório de História Oral, Informação e 

Documentação (LAHODOC-UNIRIO), Lúcia, sem apresentar desconforto ao falar 

desse momento, explica o posicionamento de seus pais durante o seu processo de 

esquerdização: 

 

Quando eu estava exatamente no final do terceiro ano, ou seja, em 

1969, meus pais, que estranharam muito minha mudança de 

comportamento ao longo desse processo de esquerdização, me 

internaram num hospital psiquiátrico e eu passei por uma série de 

sessões de eletrochoque. Eu saí de lá completamente imbecilizada, 

digamos assim. E o Alex, nesse momento, foi uma figura fundamental 

na minha vida, porque eu perdi a memória em consequência desse 

tratamento. E ele ficou sendo a minha memória, a minha lembrança. 

Ele me colocava em contato com as pessoas e eu não lembrava direito 

quem eram as pessoas. Tudo isso criou uma grande tensão e terminei 

saindo de casa para ir morar com o Alex.
6
 

 

No início de 1970, foi morar com o namorado Alex Polari de Alverga, 

importante líder militante do movimento estudantil, numa casa no Engenho Novo, um 

“aparelho” pago pela Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) e que chegou a receber 

o capitão Carlos Lamarca e Iara Iavelberg. No início de 1971, a organização começou a 

ser aniquilada pela repressão. Em maio do mesmo ano, Alex Polari foi preso e, em 

agosto, foi a vez de Lúcia. 

Durante a entrevista, Icléia Thiesen perguntou se Alex e Lúcia ficaram na 

mesma prisão. Lúcia explicou que ficou o tempo todo presa na Vila Militar e que nunca 

pediu para ir a um presídio civil, algo comum na época. Essa escolha deveu-se ao fato 

                                                 
6
 Entrevista concedida por Lucia Velloso Maurício ao LAHDOC em 6 de setembro de 2013. 
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dela e Alex terem o intuito de ficarem na mesma prisão, caso ele fosse transferido, e 

assim poderiam se ver. Optaram por estar sob as mesmas “regras do jogo”, conforme 

relatou, ou seja, ambos em prisões do Exército, sob uma mesma jurisdição
7
. 

Após o casamento, na prisão, em 10 de março de 1972, seu nome foi alterado 

para Lúcia Maurício de Alverga, voltando a usar o nome de solteira após a separação. O 

casamento entre dois presos políticos foi um acontecimento particular no período; 

segundo relato de Lúcia, no dia do casamento, alguns jornalistas apareceram para 

cobrir, entre eles a jornalista Graça Lago
8
. 

No período em que ficou presa, Lúcia trocou correspondência sistematicamente 

com Alex. E as cartas que escreveu no período foram publicadas em forma de livro em 

2015, sob o título: Cacos de sonhos: cartas de uma ex-prisioneira militar (1971-1974). 

Após sua libertação, em 1974, Lúcia graduou-se em Letras pela Universidade 

Santa Úrsula (1982), mestre em Educação pela Fundação Getulio Vargas (1990), 

doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2001) e pós-doutora 

em Educação pela Universidade Complutense de Madrid (2011). Foi diretora de 

capacitação do magistério durante a implantação dos Centros Integrados de Educação 

Pública (Ciep), entre os anos de 1992 e 1994; consultora da Fundação Darcy Ribeiro de 

1998 a 2006; professora adjunta do Mestrado em Educação da Universidade Estácio de 

Sá entre os anos de 2003 e 2008, onde exerceu também as funções de coordenadora 

adjunta do Mestrado em Educação e coordenadora da linha de pesquisa Representações 

sociais e práticas educativas. Atualmente, é professora adjunta da Faculdade de 

Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP-UERJ), 

tendo exercido a função de coordenadora adjunta do Mestrado em Educação dessa 

instituição no biênio 2009-2010. 

Nos dias 26 e 27 de abril de 2010, uma equipe técnica do Arquivo Nacional 

esteve na residência de Lúcia Velloso Maurício, no bairro do Flamengo, no Rio de 

Janeiro. Essa visita técnica era o início do processo de doação do seu arquivo pessoal ao 

Arquivo Nacional. A visita tinha por objetivo inicial apenas analisar a correspondência 

trocada entre Lúcia e seus familiares, seus amigos e, principalmente, seu ex-marido, 

Alex Polari Alverga, no período de 1971 a 1979; e, ainda, o álbum fotográfico do seu 

casamento na prisão, durante uma auditoria militar. 

                                                 
7
 Alex Polari Alverga ficou preso no DOI-CODI e foi posteriormente transferido para a Fortaleza de 

Santa Cruz. 
8
 Entrevista concedida por Lucia Velloso Maurício ao LAHDOC em 6 de setembro de 2013. 
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Entretanto, conforme nos foi relatado em visitas à instituição no mês de julho de 

2018, a equipe identificou ainda vasta documentação textual que lhe foi apresentada em 

pastas classificadas e ordenadas cronologicamente, cópias eletrostáticas e transcrições 

digitadas de alguns documentos, bem como outras espécies documentais, tais como 

desenhos, cartões desenhados e poesias. Também foram apresentados o habeas data e 

certidões das auditorias de Lúcia Velloso Maurício. 

No que tange à documentação iconográfica, destaca-se um álbum fotográfico do 

casamento, ocorrido no ano de 1972; cartões desenhados e fotografias de bolsas, ambos 

produzidos no mesmo período e dez imagens diversas digitalizadas. 

Além dos gêneros documentais mencionados, existe um conjunto de 

aproximadamente 12 fitas cassetes de áudio contendo uma entrevista concedida por 

Lúcia e produzida por uma roteirista, visando a elaboração de um documentário sobre 

sua vida. 

Os documentos ingressaram no Arquivo Nacional por meio de doação no ano de 

2010, sendo o inventário publicado em 2012. Não há restrições ao acesso do acervo. 

Neste instrumento de busca, nos campos referentes à descrição do acervo, o estágio de 

tratamento do arquivo é descrito como identificado e o sistema de arranjo é descrito 

como: 

 

O trabalho de identificação do acervo foi feito mantendo-se a 

ordenação original em que se encontravam os documentos, 

acondicionados em pastas e envelopes. Grampos metálicos foram 

retirados, e pastas de plástico foram substituídas por fôlderes de papel 

alcalino. (ARQUIVO NACIONAL, 2012, p. 7, grifo nosso) 

 

O arquivo tem por data-limite o período de 1972-2010. Entretanto, os 

documentos que compõem o acervo concentram-se especialmente no período em que 

Lúcia esteve presa na Vila Militar (1971-1974), onde ela escreveu cerca de 200 cartas 

para família, amigos, ex-colegas de prisão e, principalmente, Alex Polari Alverga. Após 

a sua libertação em 1974, ela manteve o envio de cartas para Alex, que só foi libertado 

em 1979 com a Lei de Anistia. 

Segundo Lúcia, ela sempre “gostou de guardar coisas, particularmente coisas 

escritas”. Em palestra ministrada em 6 de junho de 2018, na Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (Unirio), ela afirmou que ainda hoje tem o hábito de recolher 

papéis seus e de seus familiares. 
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Tenho enorme dificuldade de jogar fora a palavra escrita, ainda mais 

se o texto me diz respeito pessoalmente. Quando adolescente, escrevi 

um diário durante anos. Era tão íntimo, que esquecia onde confessava 

algumas passagens, porque tinha vergonha de ler o que eu mesma 

escrevera. Quando saí de casa para ser militante, destruí este diário. 

Por esta dor eu não passaria duas vezes. (MAURICIO, 2015, p. 12) 

 

De fato, a preocupação por manter e organizar os seus documentos é algo 

evidente no arquivo da autora, ao ponto de a instituição custodiadora manter a 

ordenação original da produtora. Ao analisarmos o inventário e também observando a 

documentação, percebemos que a instituição não realizou um arranjo documental, 

apenas descreveu o conteúdo das pastas na forma como chegaram. Por exemplo: 

 

Caixa 1 

Pasta 1 

Cartas de Alex (Polari de Alverga) a Lúcia Maurício 

Data: 1971-1974 

Nota: Documentos originalmente reunidos em pastas de plástico com 

divisórias, ordenados cronologicamente, com numeração sequencial 

de páginas (de 1 a 371) feita a lápis. O intervalo de páginas 360-371 

aparece com a numeração 260-271. Constam duas páginas com 

número 82. Constam anotações com os assuntos principais de algumas 

cartas. Constam cartas de autoria de Regina Xexéo (entre as páginas 

209 e 210) e de Márcia (entre as páginas 219 e 220). (ARQUIVO 

NACIONAL, 2012, p. 9) 

 

Em um exercício de melhor compreender o instrumento de pesquisa e o próprio 

arquivo, consultamos algumas das caixas arroladas no inventário, uma vez que, por não 

possuir um sistema de arranjo e com base na descrição oferecida, não seria possível 

entender o conjunto documental. 

A caixa acima citada, por exemplo, conta com 6 pastas e uma grande quantidade 

de documentos. As pastas ainda são as originais, ou seja, as organizadas pela própria 

produtora. São pastas de plásticos coloridas e impróprias à manutenção da 

documentação a longo prazo. 

Entende-se assim que, para o Arquivo Nacional, ordem original diz respeito 

apenas a uma ordenação física e última. Vale ressaltar que, em conversa com Beatriz 

Moreira Monteiro em dezembro de 2017, foram confirmados a preocupação e o respeito 

pelo princípio da ordem original no setor de Arquivos Privados do Arquivo Nacional. 

A título de curiosidade: as cartas que estão na caixa 1, pasta 1 são, conforme a 

descrição, quase que exclusivas de autoria de Alex Polari, estando a resposta a muita 

delas na caixa 2, pastas 1, 5 e 6. Vale ressaltar que Lúcia sempre fez cópia de suas 
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cartas enviadas, seja à mão ou usando cópia carbono, conforme relatou em seu livro. 

(MAURÍCIO, 2015). 

Destaca-se, nesse grande conjunto documental, o expressivo número de cartas 

trocadas por Lúcia nos anos de 1971 a 1974, período em que esteve detida na prisão da 

Vila Militar, acusada de participar da organização paramilitar contra a ordem 

constitucional, entre outros processos. Em relação a este período, que diz respeito a 

quase 90% do acervo, destacam-se livros de poema, cartões, bilhetes e fotografias. As 

cartas trocadas com Alex, seus familiares e seus amigos são uma possibilidade de 

leitura impossível de se obter em documentos oficiais. Ao publicar uma parte da sua 

correspondência em forma de livro, no ano de 2015, Lúcia Maurício afirmou que: 

 

As cartas seriam um meio para que outras gerações conhecessem, sem 

sofisticação, o cotidiano da prisão e o que pensava este pessoal que 

tinha arriscado tanto por seus sonhos. Desse momento em diante, me 

dei conta que este conjunto de cartas, de fato, constituía um 

patrimônio de uma geração, que, portanto, deveria se tornar de acesso 

público. Eu era apenas um exemplar da juventude daquele período, 

por outro lado, vivera uma experiência muito particular. (MAURÍCIO, 

2015, p. 11) 

 

De fato, no momento de produção documental, as cartas de Lúcia tinham o 

objetivo de comunicação, uma vez que esse era o único canal de interação dos presos 

políticos, que só podiam receber familiares nas visitas. Segundo a autora, essas cartas 

constituíram à época de sua prisão uma espécie de “arquivo” que lhe possibilitara 

controlar quais cartas chegavam e quais se perdiam no caminho por conta da forte 

censura da época. Ao mesmo tempo, seu arquivo era utilizado para que pudesse se 

lembrar dos assuntos tratados e criar um fio condutor, uma vez que as respostas 

demoravam muito tempo para retornarem. Segundo Lúcia, este era o “primeiro motivo 

para estas cartas existirem: minha necessidade de saber o que eu tinha escrito dois 

meses antes ou saber o que não conseguiria ser dito” (MAURÍCIO, 2015, p. 12). 

Desse modo, pode-se estabelecer a lógica da formação do seu “arquivo” com um 

papel instrumental. A compreensão deste contexto é fundamental para que se possa 

perceber os motivos responsáveis pelo arquivamento, isto é, o que o documento 

pretende provar ou servir. 

Segundo Aurélio Vianna, Mauricio Lissovsky e Paulo Sérgio Moraes de Sá 

(1986), o arquivo encontra sua unidade em seu produtor, ou seja, naquele que acumula 

os documentos no exercício de suas atividades. O “arquivo de cartas”, forma como 
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Lúcia denominava seu acervo construído na prisão é descrito com apreço pela 

produtora, que, por diversas vezes, faz referência a tê-lo consultado (MAURICIO, 2015, 

p. 206). Assim como em outros momentos, diz que, por motivos de segurança, e para 

não correr o risco de perdê-lo por completo, entregava algumas dessas cartas aos seus 

familiares (MAURICIO, 2015, p. 234). 

Posteriormente, por volta dos anos 2000, Lúcia Maurício, em conjunto com 

Lúcia Muniz Figueiredo, retoma o arquivo de cartas com a intenção de publicá-las em 

forma de livro. Para isso, de um universo de quase 200 cartas, selecionam 100. Segundo 

Lúcia, buscou-se construir um novo arquivo, que seguiu alguns critérios de organização: 

 

Primeiramente, separei em duas partes: cartas dirigidas para fora da 

prisão e cartas para dentro da prisão. As cartas externas foram escritas 

principalmente para familiares, um espécie de acerto de contas, por 

isto concentradas na fase inicial da prisão; e para ex-presas, já mais 

para o final do período. Na segunda parte, dirigida a um único 

destinatário, meu companheiro, percebi três conjuntos: o primeiro, em 

que o mundo exterior tem uma presença muito forte, daí o grande 

sofrimento causado pela impotência e pela necessidade de integrar 

nesta circunstância a evidente derrota de uma perspectiva política; o 

segundo concentra a construção do cotidiano na prisão, a referência ao 

mundo exterior é mínima e o sofrimento é pelas condições de 

encarceramento; finalmente, com a perspectiva de saída, o mundo 

exterior volta como um desafio e às vezes uma ameaça. (MAURÍCIO, 

2015, p. 13) 

 

Nesse sentido, Lúcia dá ao seu acervo uma nova ordem, em virtude de um novo 

uso. Ao analisarmos estes documentos no Arquivo Nacional, conseguimos observar esta 

ordenação, que tem por base seu conteúdo. Em contato com Lúcia, perguntamos se 

existiu por sua parte um novo desejo de ordenação quando seus documentos foram 

doados ao Arquivo Nacional, Lúcia nos respondeu que não existiu uma nova 

organização, mas, sim, uma seleção, onde o critério pautou-se nas suas filhas. Ou seja, 

em todos os documentos doados, em virtude de seu conteúdo, ela se perguntava se era 

algo que precisaria explicar para suas filhas; se a resposta fosse sim, ou se fosse algo 

constrangedor para elas, estaria fora da seleção e consequente doação. 

De fato, em qualquer período, os indivíduos organizam seus próprios 

documentos de maneira interessante e muitas vezes criativa, como se vê demonstrado 

acima. A organização dada por Lúcia em virtude da preparação de seu livro tem muito 

mais relação com seu conteúdo do que com as circunstâncias de sua criação. As cartas, 
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mesmo recebendo um novo lugar físico e intelectual, continuam a representar sua 

atividade geradora. 

Segundo Tom Nesmith (2006a, p. 264), o conceito arquivístico tradicional de 

respeito à ordem original retém pouco significado nos arquivos pós-modernos, onde as 

origens nunca são definitivas. Segundo o autor, quando os acervos chegam a um 

arquivo, eles possuem uma ordem de algum tipo, mas provavelmente não será a ordem 

original real dos documentos, pois estes podem ser mudados de forma fácil e 

repetidamente antes de arquivados em instituições de custódia. 

O questionamento lançado pelo autor refere-se à dúvida de realmente existir 

alguém que possa identificar com certeza se a ordem dos documentos na chegada a um 

arquivo é a original, ou saber se, mesmo nos arquivos, a ordem nunca foi alterada, 

deliberadamente ou por acidente, por um arquivista ou pesquisador. 

Para o Nesmith (2006a, p. 264), isso não significa dizer que a ordenação física 

dos documentos não é importante e que deve ser rompida sem pensar, porém que talvez, 

no lugar da ordem original, deveríamos falar de ordem recebida dos documentos, que se 

referem à ordem destes quando são recebidos por uma instituição. 

O foco na “ordem recebida”, como observada no Arquivo Nacional, reconhece, 

portanto, a dificuldade comum de interpretar e aplicar o princípio do respeito à ordem 

original, mas não resolve necessariamente o problema de identificar e descrever o tipo 

de ordem recebida encontrada pelo arquivista. Percebe-se isso ao tentar entender o 

arquivo de Lúcia Maurício somente por seu inventário. 

Por isso, o que aqui expressamos por ordem recebida não pode ser considerado 

como um sinônimo do princípio de respeito à ordem original, como em muitos casos se 

observa. Os arquivistas do Arquivo Nacional tiveram acesso privilegiado ao espaço de 

trabalho e aos hábitos da produtora, assim como dispunham de uma gama de fontes que 

poderiam ser consultadas anteriormente à organização do acervo. 

O uso destes recursos pelo arquivista e outras fontes existentes não é um 

processo passivo de apenas ler as fontes para o seu conteúdo informativo; em vez disso, 

é um processo ativo de usar as fontes como evidência - isto é, como base para inferir 

fatos. Através desse processo ativo, o arquivista pode compreender os vários e variados 

contextos dos documentos, os quais, em última análise, fornecem as bases para tomar 

decisões sobre como organizar intelectualmente o acervo e como comunicar essa 

estrutura através dos instrumentos de pesquisa. 
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Ao indicarem aos pesquisadores que o fundo foi mantido em sua ordem original, 

o que reflete na ordem em que foi acondicionado pela produtora e não necessariamente 

uma ordem lógica e intelectual existente, estão admitindo que a ordem original diz 

respeito à ordem física recebida, esta que tem muito mais a ver com uma ordem de 

“acondicionamento/embalagem”, sendo raramente a original no sentido que defendemos 

neste trabalho. 

A abordagem mais segura neste caso poderia ser admitir as limitações, aceitar as 

lacunas inevitáveis no conhecimento e compreensão, e afirmar que a ordem última do 

acervo, por se basear no conteúdo dos documentos, não corresponde às regras 

arquivísticas. Os arquivistas, com sua ênfase prática e teórica voltada para o respeito aos 

princípios arquivísticos, em especial o da ordem original, precisam compreender as 

implicações desse mundo dos produtores que criam sentido sobre seu acervo. 

A questão, portanto, é que podemos identificar vários momentos em que 

indivíduos, famílias e outros grupos criaram seus próprios sistemas de arquivamento por 

motivos de uso, de importância, de constrangimento, enfim, a meticulosidade no trato 

desses documentos não deve ser motivo de surpresa, uma vez que, conforme 

percebemos no arquivo de Lúcia Velloso Maurício, os arquivos são terceirização da 

memória para os próprios produtores e para a sociedade. 

 

5.5 Américo Jacobina Lacombe 

 

O Arquivo Histórico da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) foi criado em 

razão de custodiar o fundo de seu patrono, que se encontra plenamente organizado, 

processado, indexado e parcialmente digitalizado. Dando continuidade ao seu papel de 

guarda, organização, preservação e divulgação de documentos de interesse histórico, 

literário, cultural ou científico, a instituição procurou adquirir arquivos e coleções de 

personagens contemporâneos de Rui Barbosa e de sua época, estando atualmente sob a 

custódia do Serviço de Arquivo, os arquivos e coleções de Eduardo Prado, Ubaldino do 

Amaral, João Pandiá Calógeras, Família Barbosa de Oliveira, e Catramby, que 

igualmente já se encontram disponíveis para pesquisa. 

Ao longo dos anos, o Serviço de Arquivo ampliou sua linha de acervo, de forma 

a complementar os fundos que representavam o contexto histórico do final do Império à 

República Velha. 
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O recebimento de diferentes arquivos e coleções ampliou esse 

contexto de aquisição, e a instituição passou a ter interesse por acervos 

de indivíduos que desempenham um papel de relevância para a 

historiografia brasileira. Em especial de historiadores que tinham 

como objeto de estudo o período histórico do final do Império à 

República Velha, a genealogia e a própria organização de fontes 

primárias relevantes para a historiografia brasileira. Assim também os 

arquivos e coleções produzidos por literatos, entendendo-se o 

processo criativo, artístico e ficcional de textos de literatura brasileira. 

(OLIVEIRA et al, 2015, p. 3) 

 

Dentro desta linha, o Serviço de Arquivo recolheu fundos como o de Américo 

Jacobina Lacombe e o de Francisco Assis Barbosa. Escolhido para análise neste 

trabalho, o acervo arquivístico produzido e acumulado por Américo Lourenço Jacobina 

Lacombe, historiador e diretor-presidente da referida fundação por 54 anos (1939 a 

1993). Seu arquivo foi doado por sua família ao Serviço de Arquivo Histórico e 

Institucional em 10 de outubro de 1995. 

O dr. Américo Lourenço Jacobina Lacombe nasceu em 07 de julho de 1909 em 

uma família tradicional, com membros influentes na sociedade carioca. Sua mãe, Isabel 

Jacobina Lacombe, fundou o tradicional Colégio Jacobina, que funcionou até a década 

de 1980. É neto de Antônio de Araújo Ferreira Jacobina, primo e amigo de Rui Barbosa, 

e bisneto de Albino José Barbosa de Oliveira, conhecido como Conselheiro Albino, que 

foi presidente do Supremo Tribunal de Justiça no período de 1882 a 1883. 

Formou-se bacharel em Direito em 1931 pela Faculdade de Direito, no Rio de 

Janeiro. Mesmo antes da conclusão de seu curso em 1931, aos dezenove anos já 

lecionava em escolas tradicionais cariocas a disciplina de História da Civilização e do 

Brasil. A dedicação e sua participação na área de educação começavam a ser notadas, 

uma vez que no mesmo ano foi eleito o 1º Secretário da Associação Brasileira de 

Educação e, posteriormente, assumiu o cargo de Secretário Nacional de Educação no 

período de 1931 a 1939. 

Em 1930, publicou o artigo Mocidade Heróica de Rui Barbosa, considerado o 

marco dos seus estudos acerca da vida de Rui Barbosa. Em 1933, concluiu o curso de 

doutorado e ingressou anos mais tarde no ensino superior, onde lecionou sobre História 

da Civilização e do Brasil nas Universidades Santa Úrsula, na Pontifícia Universidade 

Católica e no Instituto Rio Branco. 

No decorrer de sua vida, Lacombe assumiu diversos cargos em áreas acadêmicas 

e de pesquisa, destacando-se sua direção à frente da Casa de Rui Barbosa, depois 

nomeada Fundação Casa de Rui Barbosa, por 54 anos. Desta função, ausentou-se 
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apenas no período de 1959 a 1960 para exercer o cargo de Secretário de Educação e 

Cultura, e, posteriormente, de 1962 a 1964, quando deixou o país para dirigir a Casa do 

Brasil na Cité Universitaire de Paris. 

Em sua carreira também destaca-se o período em que esteve à frente da Coleção 

Brasiliana e atuou como presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(IHGB). Em 1974, ingressou na Academia Brasileira de Letras (ABL) e passou a ocupar 

a cadeira n. 19. Nesse período, passou a ter sua produção intelectual orientada quase que 

exclusivamente para a História do Brasil, entre elas: Introdução ao estudo da História 

do Brasil; Roteiro das obras completas de Rui Barbosa; A obra histórica do Pe. 

Hoornaert e Afonso Pena e sua época. Ao longo de sua carreira, recebeu diversas 

homenagens por seu desempenho na área de Educação, a saber, o título de Commandeur 

dans l’Ordre dês Palmes Académiques pelos serviços prestados à Cultura Francesa e o 

grau de Grande Oficial da Ordem do Rio Branco. 

Enquanto esteve à frente da FCRB, promoveu o resgate, a preservação e a 

divulgação dos acervos e da produção intelectual de Rui Barbosa. O incentivo à 

produção intelectual e pesquisa científica na fundação pode ser notado à medida que se 

observa a evolução das publicações das obras de Rui Barbosa, bem como os estudos 

acerca deste personagem brasileiro. 

Foi casado com Gilda Masset por 58 anos e faleceu em 7 de abril de 1993, após 

ter ido trabalhar normalmente. 

O arquivo pessoal de Américo Jacobina Lacombe possui uma característica 

singular, uma vez que o próprio sempre manifestou o desejo de que ficasse sob a guarda 

da Fundação Casa de Rui Barbosa. Desse modo, o arquivo pessoal foi doado pelos 

familiares, por intermédio de sua filha Mercedes, em 10 de outubro de 1995. 

O arquivo possui cerca de 17 metros lineares de documentos textuais, e cobre o 

período de 1905 a 1993. Conforme destacou Lucia Maria Velloso de Oliveira, a 

documentação traduz: 

 

[...] sua carreira dedicada à administração pública, ao patrimônio 

documental do país, ao ensino e à História. Destacando no conjunto de 

seus documentos as suas notas de aula, de pesquisa, de reunião do 

Conselho Federal de Cultural (1974) sobre a evasão de documentos 

relevantes para a cultura nacional, notas e elaboração do plano da 

coleção de História Geral do Brasil, da Editora Brasiliana e da 

pesquisa bibliográfica de publicações do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, originais das traduções realizadas de trabalhos 

de brasilianistas, verbetes para enciclopédias, entre os originais de 
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parte de seus trabalhos. No vasto conjunto de missivas é possível 

perceber que fazia parte de redes de relacionamentos pessoais e 

institucionais diversificadas e que circulava pelos meios acadêmico e 

cultural de relevância, no Brasil e no exterior. Lacombe se 

correspondia com Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, 

Gustavo Capanema, San Tiago Dantas e Plínio Doyle, e com os 

brasilianistas John Fortes Dulles, Leslie Bethell, Richard Graham e 

Thomas Skidmore. (OLIVEIRA, 2012, p. 3) 

 

Em seu vasto acervo, é possível identificar também menus de buffets, prospectos 

de empresas, santinhos de batismo e primeira comunhão, certificados e diplomas tanto 

dele quanto de membros de sua família, como condecorações dedicadas a seus pais ou 

avós. 

Quanto aos documentos relacionados à sua atuação pública, encontramos 

pedidos de emprego, transferências escolares no período em que foi secretário de 

Educação e Cultura, convites para eventos com políticos, documentos sobre suas 

decisões e despachos enquanto presidente da Casa do Brasil na Universitté de Paris, e 

sua carreira no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, entre muitos outros órgãos e 

cargos que ocupou no decorrer de sua trajetória de vida. 

No conjunto documental do titular, encontramos as memórias de sua infância 

retratadas através de seu diário pessoal, onde conta suas experiências da pré-

adolescência e fala de seus sentimentos e suas atividades no dia a dia. Já na fase adulta, 

o acervo é rico em obras que o titular produziu, algumas escritas de próprio punho em 

diversas versões. Lacombe tinha o hábito de guardar seus rascunhos e anotações, sendo 

possível encontrar de algumas obras como: O mordomo do Imperador, Resumo de 

História do Brasil e Paulo Barbosa e a fundação de Petrópolis, todas rascunhadas à 

mão com letra do titular e datilografadas. 

Além dos documentos textuais, destacamos a existência de fotografias de 

Lacombe em algumas fases de sua vida. São cerca de 2.200 fotografias, que abrangem 

mais a fase adulta do que sua infância, sendo possível encontrar algumas em álbuns. A 

maioria corresponde a registros de sua atuação social, política e acadêmica. Já no 

conjunto de documentos tridimensionais, destacamos algumas condecorações como as 

medalhas de honra ao mérito que constituem parte deste conjunto de documentos. 

A preocupação com seu arquivo era evidente, deixando o próprio uma listagem 

com as pastas por ele acumuladas, na qual todos os documentos são agrupados em 

pastas que receberam por ele uma identificação. Esta organização e identificação 

propicia a compreensão dos documentos por ele acumulados. 
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Assim como o arquivo de Lima Barreto, já apresentado anteriormente, Américo 

Lacombe também criou um instrumento para o seu acervo. Contudo, esta não é uma 

situação comum. No caso do arquivo de Lacombe, a tentativa de compreender o diálogo 

dos documentos se dá através de uma listagem que o próprio titular produziu para 

identificá-los. 

Esses podem ser considerados casos extremos de organização e manutenção de 

um acervo pelo seu titular. No entanto, a realidade em muitos casos é traduzida por um 

recolhimento caótico, com documentos num estado incoerente e desordenado, levando 

inclusive Richard Cox (2017, p. 42-44) a afirmar ser este exatamente o tipo de 

documentos que os arquivistas gostam de recolher: documentos relacionados em listas e 

em pastas identificáveis. 

Segundo o mesmo autor, nesses casos, os produtores demonstram forte interesse 

de organização de seus acervos e podem ser considerados como “um arquivista 

pessoal”, uma vez que, ao longo de sua vida, desenvolvem meios próprios de 

recuperação de seus documentos com estratégias inteligíveis inclusive aos outros. 

De fato, é o produtor do arquivo quem atribui um sentido lógico para os seus 

documentos. Isto faz com que o fundo seja moldado de acordo com as expectativas e 

desejos de memória do produtor, ao mesmo tempo em que ele confere aos documentos 

acumulados uma gama de sentidos, gerando uma relação orgânica entre produtor e 

arquivo. 

Vale ressaltar aqui que a preocupação de guardar, manter e organizar os seus 

arquivos para a posteridade não desqualifica tais documentos como parte de um 

conjunto documental. Antes de mais nada, é preciso lembrar que o documento de 

arquivo tem como traço característico o fato de ser produzido de forma natural e 

rotineira por imperativos de ordem prática, sem qualquer intenção de se transformar em 

fonte para a história. No âmbito do funcionamento de uma instituição, com efeito, não 

resulta de um gesto especial de atribuição de sentido. Ao contrário, tem caráter 

evidencial congênito, isto é, nasce para servir de instrumento ou prova de determinadas 

ações e é alheio a um eventual uso secundário que dele se possa fazer (CAMARGO, 

2003, p. 1). 

O trabalho de organização do arquivo em questão foi realizado pela equipe do 

arquivo histórico em conjunto com pesquisadores que participaram de um concurso que 

visava à seleção de pesquisadores bolsistas para o Programa de Incentivo à Produção do 

Conhecimento Técnico e Científica na Área de Cultura na FCRB. 
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A metodologia adotada na organização do acervo observou alguns dos principais 

fundamentos da teoria arquivística contemporânea, mais especificamente, o princípio da 

proveniência e o princípio do respeito à ordem original (ARAÚJO; OLIVEIRA, 2015, 

p. 21). 

Conforme destacado por Fernanda da C. Monteiro Araújo e Lucia Velloso de 

Oliveira (2015), a questão que motivou a criação do projeto foi a discussão sobre o 

princípio arquivístico da ordem original, considerando que a ordem criada pelo produtor 

mostrava-se pouco operacional para os pesquisadores, pois, em si, ela pode ocultar a 

organicidade entre os nomes e instituições com as quais Lacombe se correspondeu. 

Muitos deles estão relacionados entre si e às atividades desenvolvidas por Lacombe ao 

longo de sua trajetória, mas a organização em ordem alfabética dificulta o 

restabelecimento dessas ligações e suas respectivas atuações nas redes de sociabilidade 

de Lacombe. 

A listagem elaborada por Lacombe é considerada o mapa da ordem 

originariamente desenhada pela vontade do titular. Elaborado pelo próprio, apresenta 

em ordem alfabética uma relação de categorias temáticas de seus documentos, como, 

por exemplo: missivistas, instituições ou assuntos. 

À primeira vista, trata-se de uma listagem apenas por nomes e lembra uma 

simples identificação. Mas, ao se analisar o conteúdo das pastas, é possível perceber que 

Lacombe as separava por uma lógica um pouco mais complexa do que o ajuntamento de 

registros sobre um tema maior. Por exemplo, o titular possui um conjunto de pastas 

nomeadas Light – Light Serviços de Eletricidade S.A. – e a correspondência que 

abrangem a maioria dos documentos destas pastas são do período em que Antonio 

Gallotti era o presidente da referida concessionária e, inclusive, a maioria dos 

documentos é assinada por ele. Mas existe também na listagem uma pasta nomeada 

Gallotti, Antonio, e nela encontram-se outros tipos de documentos contendo assuntos 

fora do contexto institucional da Light, onde o personagem esteve inserido. É como se 

Lacombe fosse separando os temas e personagens de sua vida de forma a fazer sentido, 

para ele, a presença desses temas em situações diferentes. 

No total, somam-se aproximadamente 1.500 nomes de pessoas e instituições, 

arrolados no instrumento criado pelo produtor. No desenvolver das atividades, pensou-

se em propor um modelo de arranjo para o arquivo Américo Lourenço Jacobina 

Lacombe que considerasse a ordenação original conferida pelo produtor e a criação de 

séries que conjugassem a documentação em torno da atividade que os gerou, de modo 
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que seja possível ao pesquisador ter acesso não apenas aos nomes dos interlocutores e 

instituições listadas no acervo separadamente, mas também às atividades e eventos aos 

quais estiveram relacionados. Dessa forma, é possível fornecer aos pesquisadores um 

acesso mais efetivo ao acervo (ARAÚJO; OLIVEIRA 2017, p. 21-22). 

Em visita à instituição e em contato com a aquivista Lucia Velloso de Oliveira, 

coordenadora do projeto de organização do acervo de Lacombe, foi-nos informado que 

a hipótese original do projeto era a de que a listagem criada pelo produtor somente 

organizava os documentos na sua esfera micro, circunscrita às pessoas, instituições e 

eventos relacionados diretamente à linha de vida do produtor. E que seria necessário um 

trabalho intelectual do arquivista para reconstruir as cadeias macro do arquivo, ou seja, 

a relação do arquivo com o ambiente externo de sua produção, sendo estas plasmadas, 

no arranjo, de forma a ampliarem a visibilidade e consequentemente o uso dos arquivos. 

Nesse sentido, buscou-se mapear as atividades e funções desenvolvidas por 

Américo Jacobina Lacombe durante sua trajetória de vida, identificando a relevância 

social da sua atuação em diversas esferas nas quais atuou. A partir desse trabalho, 

séries, subséries e dossiês foram pensados de forma a espelhar as funções e atividades 

do titular, sendo elaborado um quadro de arranjo funcional (ibidem, p. 26). 

A partir do quadro de arranjo, iniciou-se a etapa de inserção da documentação. 

Cada pasta foi inserida nas séries e subséries correspondentes. Foi elaborada uma 

relação com a indicação das pastas que poderiam ser inseridas em cada nível do quadro 

de arranjo. Percebeu-se, assim, que alguns documentos haviam se misturado em outras 

pastas, bem como a existência de pastas não relacionadas em seu instrumento, como, 

por exemplo, a pasta Gilda e cadernos
9
. 

Conforme já salientamos nesta tese, a classificação aplicada pelo produtor é 

definida no seu dia a dia e não tem, necessariamente, a pretensão de ser uma 

representação arquivística. Em diversos momentos, percebe-se que a ordenação orginal 

não é suficiente para o entendimento e a recuperação dos documentos pelos usuários. 

Segundo Michel Duchein (1986, p. 27), conferir um único princípio de 

classificação pautado estritamente na ordem e na atividade que deram origem aos 

documentos, acaba por, nos termos do próprio autor, “engessar” o processo de 

                                                 
9
 É interessante destacar também que Lacombe não teve a preocupação, ou tempo, de listar seus artigos. 

Porém, ao verificarmos a forma de identificação das pastas, com uma breve observação visual nas 

etiquetas deste conjunto é possível entender que seus artigos estão reunidos por data, geralmente ano, e 

algumas pastas possuem o nome da conferência da qual participou. Neste conjunto, estão incluídas as 

minutas de publicações em revistas de história e jornais, discursos, críticas publicadas sobre seus artigos, 

cadernos com notas de estudos, prefácios para publicações diversas. 
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organização, podendo produzir artificialismos e exclusões. Ainda segundo Duchein, a 

ordem original limita o trabalho do arquivista, sendo tentador rejeitá-la totalmente. 

 

A classificação dada aos documentos pelos organismos produtores 

jamais é uma classificação concebida para ser aplicada por um longo 

período de tempo. Sua utilidade é essencialmente funcional e 

pragmática, nunca histórica. Não corresponde, pois, a não ser 

raramente, aos métodos de classificação arquivística a que se referem, 

geralmente, a seriações cronológicas bastante longas. (DUCHEIN, 

1986, p. 26) 

 

De fato, também é possível em algumas situações recolher arquivos que se 

apresentam de forma caótica, sem ordenamento, misturados por acidente ou não, e 

também papéis ao acaso. No entanto, em alguns acervos, como o caso em questão, a 

lógica de organização se faz observável por intensidades variáveis. O que a presente 

tese busca demonstrar - e, nesse sentido, o arquivo de Américo Lacombe é bem 

ilustrativo - é que a ordem original é um convite aos arquivistas à pesquisa, uma vez que 

estes devem entender e interpretar para então reconstruir ou construir uma ordem. A 

elaboração do arranjo deve se basear nesse processo investigativo e precisa ser pautada 

em uma tomada de decisão consciente e embasada em um trabalho sistemático de 

pesquisa. 

A ideia de reconstruir a ordem original de Lacombe acaba trazendo consigo a 

percepção das particularidades do arquivo de modo que os documentos sejam 

identificados em seu lugar de origem, podendo assim ser compreendidos dentro de uma 

lógica atribuída pelo titular, possibilitando que se entenda o contexto de produção do 

arquivo. O respeito ao princípio da ordem original e a tentativa em reconstruí-la 

representa, para o arquivo em questão, uma forma de manter, para os que pesquisam, a 

lógica que Lacombe, enquanto produtor de um arquivo, usou para reunir seus papéis e, 

dessa forma, deixar registros de sua vida com valor de testemunho e de prova de suas 

ações.
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6 RETOMANDO QUESTÕES PERTINENTES 

 

Com o objetivo de apresentar algumas conclusões em torno do princípio de 

respeito à ordem original, este capítulo retoma alguns pontos anteriormente citados, 

bem como apresenta alguns exemplos explicativos. 

Por fim, reafirma a validade do princípio de respeito à ordem original em 

acervos arquivísticos pessoais. 

 

6.1 Difícil de explicar, impossível de aplicar? 

 

Conforme já foi mencionado neste trabalho, o motivo de inquietação que levou à 

escolha pela análise do princípio de respeito à ordem original, refere-se à sua 

dificuldade de entendimento e formulação. Um de seus grandes críticos, Michel 

Duchein (1986, p. 27), preocupado em discutir a pertinência da aplicação do princípio 

de respeito aos fundos, volta-se em seu artigo para a discussão sobre o conceito de 

respeito à ordem original, a qual nomeia de princípio de estrutura. Conforme admite 

Duchein, este, assim como a maioria dos outros princípios, é mais fácil de enunciar e 

definir do que aplicar. 

É importante destacar que a visão apresentada pelo autor é calcada 

principalmente na ordenação física dos documentos e não na existência de uma ordem 

lógica. Ao mesmo tempo, vale ressaltar que o autor não está preocupado em definir a 

aplicação do princípio especificamente para fundos pessoais. Antes disso, procura 

demonstrar como a ordem original acaba por engessar e limitar o trabalho do arquivista, 

sendo tentador rejeitá-la totalmente (DUCHEIN, 1986, p. 27). 

Conflitos como esse, terminológicos e conceituais, destacam o caráter 

polissêmico do conceito em questão, além de demonstrar como o termo absorveu várias 

acepções, revelando ser capaz de se adaptar a diferentes situações históricas, ainda que 

isso dificulte ainda mais o seu entendimento nas diversas situações em que é 

empregado, conforme foi possível observar na prática relatada no capítulo anterior. 

Assim como a sociedade e os indivíduos, o princípio arquivístico de respeito à 

ordem original reflete o espírito do seu tempo. A ideia de que as concepções em torno 

da ordem original precisam ser analisadas e reavaliadas ao longo das gerações aparece 

nos trabalhos do teórico Terry Cook (2012). Ao configurar os princípios arquivísticos 
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como um conjunto de ideias em constante evolução, Cook convida os arquivistas a 

repensarem e a reinterpretarem os conceitos-chave que informam e moldam a prática 

coletiva da Arquivologia. Esse convite e a abertura da teoria e da metodologia de 

arquivo para novos caminhos são cruciais quando se pensa sobre o conceito de respeito 

à ordem original e o que isso pode significar para os documentos criados por indivíduos 

e famílias. 

Muitas vezes entendida como uma regra dura e rápida, ou uma lei imutável, a 

ordem original é, ainda segundo o autor, interpretada de forma muito restrita e torna-se 

praticamente irrelevante, sendo, muitas vezes, impossível implementá-la, especialmente 

na organização e no rastreamento dos documentos de indivíduos. 

De certo, existem dúvidas de que o princípio em questão é um dos conceitos 

fundamentais da ciência arquivística, tal como defendemos neste trabalho. No entanto, 

sua relevância para a área é enfatizada na necessidade de se conhecer as origens 

contextuais dos documentos. Nesse sentido, protegendo o sistema estabelecido pela 

organização para atender à sua estrutura e funções contra os diversos arranjos temáticos 

que porventura possam ser propostos por diferentes tipos de custodiantes. 

O arquivamento de documentos é um processo multifacetado de criar memórias 

ao executar atos que de certa forma precisam ser recordados ou registrados, de maneira 

que possam ser transmitidos ao longo do tempo e do espaço. O problema reside no fato 

de que este conjunto documental provavelmente foi ou ainda é várias coisas, para 

muitas pessoas, que ao longo de sua trajetória dele se ocuparam, seja por motivos 

próprios do produtor, seja por estarem envolvidos no processo de sua transmissão e 

guarda, ou seja em virtude de seu processo de organização e contextualização. O que é 

importante destacar é que somente em raríssimos casos os fundos chegam às 

instituições inalterados em sua forma inicial. 

A custódia, como conceito, foi desenvolvida por Margareth da Silva, em sua 

pesquisa de doutorado. Segundo a autora, tal conceituação exprime autoridade e 

responsabilidade, sendo um elemento presente nas definições mais antigas de arquivo. 

Nesse sentido, a custódia envolve tanto o fato de alguém ser designado como 

responsável pela conservação dos documentos, como o lugar designado para conservá-

lo (SILVA, 2017, p. 23). 

O conhecimento da custódia dos acervos é condição primária para o 

entendimento do princípio de respeito à ordem original, uma vez que, conforme 

destacou Silva (2017, p. 177) com base nas reflexões de Jenkinson, este pode ser 
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facilmente alterado no momento em que o documento não mais serve aos propósitos 

para os quais foi criado. Nesse contexto, a autora destaca a necessidade da transferência 

dos documentos para um custodiante confiável, o arquivista, para que assim possam ser 

preservados desinteressadamente e com objetivos legais. 

Esta realidade já em muito fragilizada em acervos arquivísticos provenientes de 

instituições, torna-se uma condição ainda mais complexa em arquivos pessoais. Em 

muitas situações, anos se passam entre a morte do produtor e a doação de seu acervo a 

uma instituição de guarda, estando os documentos suscetíveis a fatores diversos que 

acabam por torná-los irreconhecíveis do que foram originalmente. 

Em um estado contínuo, os arquivos - em especial, os pessoais - recebem ordens 

físicas e intelectuais que são moldadas e remodeladas, contextualizadas e 

recontextualizadas por seus produtores, guardiões subsequentes e profissionais da 

informação. Nesse âmbito, o que entendemos conceitualmente por ordem original é 

apenas uma das muitas ordens possíveis que um conjunto de documentos pode ter ao 

longo do tempo. 

Os arquivos pessoais se formam e evoluem com os anos e em algumas situações 

demonstram intenções e esforços de indivíduos que não o próprio produtor, inclusive 

em virtude de demandas sociais, profissionais, de valor sentimental, entre outras. 

Graeme T. Powell tece considerações semelhantes no que tange à ordem 

original. O autor argumenta que os arquivos pessoais, muitas vezes, não “são mais do 

que uma aglomeração de itens soltos” (POWELL, 1995, p. 134, tradução nossa). Nos 

casos em que há um arranjo discernível, Powell salienta que este poderia ser um arranjo 

imposto sobre os documentos por alguém que não foi o criador. 

As ações realizadas pelos sucessores ou custodiantes dos arquivos podem 

significar o desmembramento dos conjuntos reunidos pelo produtor. A retirada de 

documentos sem a recolocação em seu lugar original e a destruição dos mesmos por 

diferentes razões, de forma direta ou indireta, assim como a doação ou venda dos 

documentos separadamente, fragilizam a formação documental no que tange à sua 

característica orgânica. 

Powell ainda acrescenta que, muitas vezes, os próprios produtores reorganizam 

seus papéis durante um longo período da sua utilização e acumulação. A ordem em que 

o arquivo chega a um repositório não é necessariamente indicativa de seu arranjo 

primário. Por estas razões, Powell aconselha arquivistas a não se preocuparem com a 

ordem original em arquivos pessoais, exceto nos “poucos casos em que [ela] foi 
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preservada”, e, mesmo assim, apenas “se ela revela ou sugere os pensamentos e ideias” 

do produtor (POWELL, 1995, p. 136, tradução nossa). 

Discordando em parte do que propõe o autor acima, esta tese defende a 

observância e o respeito ao princípio de ordem original. Destacando ser necessário, em 

alguns casos, um foco maior nos vários processos e agentes que moldam um arquivo ao 

longo do tempo. 

Nesse sentido, em nossa linha de investigação, defendemos que, no trabalho com 

arquivos pessoais, deve-se buscar a contextualidade expansiva. Esta abordagem, que 

conjuga dois termos de relativa importância no âmbito deste trabalho - a 

contextualização: conceito utilizado e aplicado em diferentes áreas acadêmicas - refere-

se ao fato de se poder explicar determinado contexto de uma situação, acontecimento ou 

fato, seja ele público ou privado. A importância de se conhecer a contextualização 

reside no fato de se poder evitar mal entendidos, confusões ou mesmo erros científicos 

advindos de má interpretação. E o conceito de expansividade (termo relacionado à 

quantidade, volume, grau de profundidade), neste trabalho, demonstra o 

aprofundamento de pesquisas qualitativas em torno do contexto arquivístico. Nesse 

sentido, este conceito visa a necessidade de se reescrever a história arquivística de um 

acervo de forma o mais completa possível. Em arquivos pessoais, isso significa explorar 

ao máximo as fontes, os indivíduos, o arquivo e seus documentos, assim como não 

medir esforços para que a história de formação e custódia do arquivo possa ser contada. 

A necessidade de se pesquisar para reconhecer a lógica presente em um arquivo 

se traduz em uma pesquisa ampliada, colocando o arquivista na posição de investigador. 

Para isso, este deve formular perguntas e estratégias próprias de nossa área. Essa 

exigência de intervenção de pesquisa, de construção cientifica, é algo que encontra 

muitas barreiras no universo arquivístico. Este, conforme já foi mencionado em 

capítulos anteriores, esteve associado a uma tradição técnica que funda e se plasma 

ainda hoje em nossa prática profissional. 

A decisão de respeitar ou mesmo reconstruir o princípio de respeito à ordem 

original envolve classificar os documentos de forma a se chegar a uma lógica original. 

Nesse sentido, ao frisar que o princípio de respeito à ordem original tem a capacidade de 

manter os documentos em estreita relação com as atividades de origem, confirmamos 

sua relevância enquanto esfera teórica da área e reafirmamos o papel de pesquisador do 

arquivista. Este que, por meio do conhecimento advindo após cotejar evidências 

empíricas, logra lançar sobre o acervo um olhar panorâmico, capaz de ultrapassar a 
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acumulação física dos documentos. Esse ato de ultrapassagem é prerrogativa do 

arquivista, preocupado com a identificação do nexo entre o documento e a atividade por 

ele viabilizada ou comprovada. Segundo afirmam Ana Maria de Almeida Camargo e 

Silvana Goulart (2007, p. 50) em seu objeto de pesquisa, o arquivista visa a 

instrumentalidade, e tem por corolário a manutenção dos dispositivos que possam 

garantir, ao longo tempo, o sentido unívoco desse nexo e a capacidade especular dos 

documentos em relação ao órgão de origem. 

Em exemplo apresentado por Priscila Fraiz (1998) relacionado ao arquivo de 

Gustavo Capanema, a autora afirma que a existência de mais de 200 mil documentos 

acumulados por esse titular demonstra uma sólida disposição do autor para guardar. O 

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. 

 

Pode-se admitir que o arquivo privado de Gustavo Capanema é seu 

projeto autobiográfico porque, construindo seu arquivo, ele constrói 

sua expressão individual, sua imagem, seu eu, efetuando o pacto com 

o leitor (no caso, o usuário do arquivo). É como se Capanema 

estivesse dizendo: “você está lendo a minha vida, construída e escrita 

por mim”. (FRAIZ, 1998, p. 75) 

 

Nesse sentido, o arquivo era a representação que o produtor fazia de si e dos 

acontecimentos dos quais participou. Para Priscila Fraiz, os arquivos pessoais devem ser 

analisados nas suas diferentes fases, inclusive na acumulação, momento em que o titular 

e seus assessores agregam e possivelmente subtraem elementos. Também devem ser 

analisados os acontecimentos após a morte do produtor, 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, a ingerência do arquivista ao tomar 

decisões sobre arranjo e descrição. 

De fato, essas fases possibilitam entender o jogo de interesses e objetivos 

presentes na formação dos conjuntos, assim como também atentam para a relação que 

cada titular manteve com os documentos. Para Fraiz, o profissional, ao trabalhar os 
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princípios arquivísticos e, em especial, o de respeito à ordem original, pode resgatar a 

globalidade lógica que o conteúdo do arquivo fornece. 

Os arquivos representam a história do organismo produtor. Antes de tudo, 

mostram a forma como a instituição ou pessoa organiza sua própria memória. O arquivo 

também diz muito sobre sua própria capacidade de se autodocumentar em relação às 

suas necessidades e escolhas práticas. É necessário prestar atenção à estrutura formal e 

intelectual do arquivo, tal como surge no processo de sua formação. Esse processo de 

produção de conhecimento arquivístico determinará os meandros da intervenção 

arquivística. 

A opção pela ordem original em detrimento a outras formas de arranjo também é 

defendida pelo arquivista e pesquisador Chris Hurley, uma vez que o valor da ordem 

original reside, segundo o autor, na capacidade de revelar “os propósitos e as atividades 

que os documentos originalmente tiveram” (HURLEY, 1977, p. 149, tradução nossa). 

Para Hurley, é por meio do respeito à ordem original que se é possível preservar 

informações contextuais e evitar referências cruzadas internas, o que equivale a não 

privilegiar um grupo específico de assuntos e questões. 

 

O respeito pela ordem original não depende de haver uma numeração 

original ou alfabetação a seguir e esta não deve ser descartada 

simplesmente porque a ordem original é inconveniente. A melhor 

analogia é com o trabalho do arqueólogo que não abandona os 

princípios que regem os trabalhos de escavação apenas porque, em 

vez de cavar um túmulo bem ordenado e bem planejado, o profissional 

encontra um arranjo, uma construção conflituosa mas que transmite 

significado e significação. Mesmo que ele esteja trabalhando em uma 

pilha de lixo, ele sabe da importância da justaposição e das relações 

entre as partes de um mesmo tanto quanto com o todo. Isto é 

igualmente verdadeiro no trabalho de arquivos. (HURLEY, 1977, p. 

146, tradução nossa). 

 

Ao fazer essa comparação, o autor reconhece que os documentos atuam como 

um corpus documental onde todos se relacionam e possuem significados em seus 

contextos. As implicações dessa comparação indicam, em primeiro lugar, que os 

documentos estabelecidos ao longo do tempo nos arquivos são capazes de refletir uma 

série de objetivos e funções. 
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Nesse sentido, a ordem original possibilita se restabelecer a ação do produtor em 

seu arquivo, mesmo que este tenha passado, pelo que denominou Jennifer Douglas 

(2013), por “coaxers” e “coercers”
1
. 

 

Embora se refiram principalmente a co-autores, ghostwriters, editores 

e editoras, no contexto dos arquivos, podemos considerar os atos de 

criação realizados por alguém que não seja o produtor do arquivo: Os 

contribuintes que, em cada fase adicional de criação do arquivo, 

causam impacto (seja concreto ou abstrato) na forma que um arquivo 

assume e em seu significado ao longo do tempo. (DOUGLAS, 2013, 

p. 194-195, tradução nossa) 

 

Aceitando que existem e sempre existirão múltiplas vozes, centenas de 

relacionamentos, várias camadas de contexto, todas as quais precisam ser 

documentadas, não estamos dizendo que estas sejam as originais, senão em alguns casos 

as últimas. Por isso, existe a necessidade de se estabelecer critérios que ajudem a 

compreender a relação entre os documentos e o produtor, tarefa essa complexa que 

requer a observação atenta de muitas variáveis. 

 

6.1.1 Variável 1: o indivíduo 

 

Arquivos pessoais contêm documentação de vidas individuais e representam 

uma saída da formalidade coletiva e da organização sistêmica encontrada em outros 

tipos de acervo. O material desses arquivos não inclui apenas os atos e fatos sobre as 

atividades do autor, mas também seus pontos de vista, opiniões, preconceitos e opções 

culturais, gostos literários, materiais de estudo etc. 

Nesses casos, o titular do arquivo é uma pessoa com referências pessoais e de 

personalidade próprias, com desejos e interesses particulares. Portanto, reconhecer o 

produtor do arquivo é importante no processo de identificação do princípio de respeito à 

ordem original. A questão da produção é importante para analisarmos o motivo 

responsável pela criação dos documentos. Essa atividade pode não ser algo fácil, uma 

vez que estamos falando da vida das pessoas que, ao cumprir suas atividades e exercer 

suas funções dentro da sociedade, constantemente modificam e moldam o seu arquivo. 

                                                 
1
 Optamos neste trabalho não traduzir os termos, posto que se tratam de conceitos autorais da autora e 

uma tradução poderia restringir o entendimento original. 
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Esse processo de entendimento é essencial por causa da “liberdade” que os 

indivíduos têm em relação aos seus arquivos. Este assunto já foi discutido 

anteriormente, mas aqui se expressa na maneira como o indivíduo é capaz de formar e 

reformar ordens originais a cada dia, em seu arquivo. Um exemplo interessante pode ser 

extraído de um caso apresentado por Richard Cox (2017, p. 55). O autor, preocupado 

em discutir a questão em torno da destruição de documentos, narra a história de Daniel 

Mendelsohn, que, aos 15 anos de idade, tornou-se “o historiador oficial da família”. 

Mendelsohn conta que seu avô, em uma determinada ocasião, solicitou que o ajudasse a 

esvaziar 

 

diversas caixas com “coisas sem serventia”, como as chamava, 

e eu fiquei sentado a seu lado durante algumas horas naquele 

dia, jogando as coisas que ele ia me entregando – maços de 

cartas presas com elásticos ou barbante, velhas carteiras de 

motoristas, artigos da Reader’s Digest, que ele havia jogado 

fora – numa grande lata de lixo de cozinha. (MENDELSHON, 

2006, p. 59 apud COX, 2017, p. 55) 

 

Essa situação não é estranha a nós, visto que a maioria das pessoas já viveu 

algum tipo de experiência parecida, seja em virtude da quantidade de papéis 

acumulados, seja em virtude de um novo ciclo de vida, uma mudança ou morte de 

alguém. O fato é que, em arquivos pessoais, é muito tênue e provisória a forma como os 

conjuntos documentais se formam; ao longo da vida, os arquivos se formam e reformam 

a cada dia. 

Essa mesma característica, ponto dificultador de entendimento de um arquivo 

pessoal, é o que o liga diretamente à sua importância histórica, uma vez que os 

documentos de arquivo não nascem com qualquer pretensão para o futuro. Pelo 

contrário, encontram sua vocação no presente, como instrumentos que auxiliarão a 

consecução de funções e atividades rotineiras. Antes de se tornarem peças de interesse 

para os pesquisadores, os documentos cumprem um ciclo vital imbricado nas 

engrenagens dos negócios da entidade de que se originam. Servem primeiro como prova 

de obrigações e de ações juridicamente relevantes, para, só depois, passarem à condição 

de testemunho da trajetória, dos usos e dos costumes dos grupos sociais. 

Trata-se, esse ciclo, de um percurso orgânico e natural, que compreende: a 

produção do documento, eivada de finalidade prática; sua tramitação, ou seja, o uso 

que dele fazem os agentes envolvidos em sua produção; sua preservação por motivos de 
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precaução ou em atendimento aos requisitos da legislação vigente, e sua preservação 

permanente, quando o documento, que já não produz efeito juridicamente relevante, 

poderá finalmente revestir-se de nova função, mais ampla, servindo à pesquisa e a 

tantos outros usos que poderão emprestar-lhe os historiadores, os jornalistas e - por que 

não? - o cidadão comum. 

Outro exemplo interessante, neste contexto de dificuldade no que diz respeito 

aos vários usos que o indivíduo pode fazer do seu arquivo, é o do artista plástico Rubens 

Gerchman. Em recente dissertação de mestrado, a arquivista Thayane Vicente Vam de 

Berg (2017) relata o processo de organização deste acervo, no qual, em determinado 

momento, se percebeu como o produtor reutilizava diversos documentos pessoais seus 

para intervenções artísticas por ele realizadas. 

 

Através da análise do arquivo pessoal do artista é possível identificar 

que a constituição e a apropriação que Gerchman realiza do seu 

arquivo se dá de duas maneiras: ou como um repositório que lhe serve 

de fonte de informação e inspiração para elaborar suas obras 

(principalmente a partir do uso das fotografias e dos recortes de 

jornais), ou com o uso dos seus documentos pessoais e originais na 

composição da sua obra. Além disso, o arquivo também é composto 

pelos registros do próprio processo de criação das obras. A partir desta 

perspectiva, será realizada uma investigação no arquivo do artista que 

indica os pontos de relação existentes entre a documentação presente 

em seu arquivo pessoal e as obras artísticas criadas. (VAM DE BERG, 

2017, p. 95-96) 

 

Neste caso, a dificuldade encontra-se em saber o lugar de determinado 

documento no conjunto documental. Rubens Gerchman, em sua obra Felix Pacheco 1 

566 166, utiliza seu próprio documento de identidade como documento instrumental e 

inspirador. A reutilização da cédula de identidade, pelo próprio artista, pode vir a causar 

dúvidas sobre seu lugar no acervo, porém também representa antes de mais nada uma 

reutilização e, nesse sentido, não está relacionada ao contexto de produção original da 

cédula de identidade, mas, sim, ao seu contexto de uso. 

Por isso, torna-se importante ao arquivista ter sua prática pautada nos princípios 

arquivísticos, no entendimento teórico e no conhecimento das características de um 

documento de arquivo, que, em virtude de sua produção, torna-se único e representa de 

forma clara os objetivos de determinada atividade. Neste caso, a identidade sempre irá 

servir como prova de um registro civil do indivíduo dentro da sociedade, independente 

dos usos que esta pode vir a receber pelo seu proprietário ao longo de sua vida. 
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Nesse sentido, o trabalho de organização documental que se pautar na ordem de 

utilização e não na ordem de produção dos documentos, aquela que, neste trabalho, se 

entende por original, pode estar assumindo um risco interpretativo e sem garantias de 

prova, uma vez que essa é uma ordem complicada de se determinar por conta das 

intervenções diversas que um arquivo pode sofrer. 

Não estamos aqui dizendo que, em casos onde o arquivo apresente uma ordem 

atribuída pelo produtor, com critérios próprios com base em seu conteúdo e sua 

vontade, deva ser ignorada por completo frente a uma busca implacável ao que pode ser 

a original. Nestes casos, esta pode não ser respeitada, mas deve ao menos ser observada, 

a fim de que não se perca o sentido da acumulação dos documentos. O sentido impresso 

no conjunto documental é algo atribuído pelo produtor do arquivo, visto que esse se 

configura de forma a revelar as atividades desenvolvidas pelo titular. 

A ordem em que os documentos estão guardados pode, sim, em algumas 

situações, possuir algum sentido em relação aos anseios do produtor, o que ele queria 

transmitir. O arranjo dos documentos tem em si uma organização que caracteriza a 

identidade do cidadão que acumulou aquele arquivo, assim como ocorre nos arquivos 

institucionais, onde o arranjo e a distribuição dos documentos refletem a estrutura da 

organização que o produziu. 

A ordem original seria, portanto, importante para identificar a lógica da 

produção documental, bem como das atividades desenvolvidas pelo produtor do 

arquivo. Apreender a operação de produção dos documentos como rede articulada de 

sentidos da qual o produtor é o centro lógico permite compreender as facetas do arquivo 

deixado por seu titular. Por fim, ainda no que tange à dificuldade em virtude do 

indivíduo estar constantemente reformulando seu arquivo, destaca-se o fato de que, em 

alguns casos, a consciência do valor arquivístico dos documentos leva o produtor a 

ordenar especificamente seu acervo para o recolhimento a uma instituição. Nesse 

âmbito, vários casos podem ser ilustrativos, como, por exemplo, o caso do acervo da 

escritora e membro da Academia Brasileira de Letras Nélida Pinõn. 

No ano de 2009, em virtude de uma pesquisa de mestrado, a arquivista Maria do 

Socorro dos Santos de Oliveira entrevistou a acadêmica Nélida Piñon com o objetivo de 

analisar os arquivos pessoais sob o olhar do titular do arquivo, com vistas entender a 

lógica de acumulação dos arquivos pessoais, bem como as estratégias de perpetuação e 

destinação desses arquivos por seus produtores. Para isso, a autora analisou dois 
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acervos, especificamente o de Marcos Vilaça e o de Nélida Piñon, ambos membros 

importantes na trajetória da Academia Brasileira de Letras. 

No roteiro de entrevistas, disponível na dissertação de Oliveira, destacam-se dois 

momentos. No primeiro, a autora reconhece a importância de seus documentos para si, 

como expõe: 

 

Por exemplo, de repente, eu recorto um artigo sobre Lúcio Cardoso, 

um grande escritor brasileiro que eu conheci pessoalmente bastante, 

um homem fascinante... Então, como eu não confio na memória, a 

memória distraída, dispersa, trai, não é? Ela se associa à invenção. Eu 

recorto isso num jornal em algum momento, recortei, e vai pra 

chamada pasta da memória. O que isso quer dizer? Quer dizer que 

nesse meu arquivo eu tenho um material enorme que basta eu 

consultar uma das pastas que eu vou ser tomada pelas evocações. 

Então, o arquivo não é arquivo morto pra mim. (PIÑON, 2009 apud 

OLIVEIRA, 2009, p. 64) 

 

Para, em seguida, afirmar não ter se preocupado até então com seu arquivo, com 

sua organização e recolhimento. 

 

É, talvez eu me pergunto até que ponto eu me esquivo de conviver 

com o arquivo, além do fato de eu não ter tempo, porque só o que eu 

tenho lá em cima onde moro, os deveres, as tarefas, os papéis, é 

alguma coisa sufocante de tanto trabalho, de tantos envolvimentos. 

Mas eu me pergunto às vezes até que ponto eu não quero tocar nesse 

arquivo enorme pra não reviver o que já passou... o que já é passado, 

porque esse arquivo de algum modo, declara em voz alta, ou em 

surdina para mim, o quanto eu trabalhei pra poder aprender escrever 

três linhas, ou quatro linhas, o esforço que eu fiz, para não perecer 

numa sociedade em que é tão difícil ser escritor, em que você é 

convocado todo o tempo a desistir, uma frase que eu digo muito, 

sempre os jovens repetem: Você é convocado todos os dias pra 

desistir, e no entanto, eu ao longo desses anos todos, eu disse: Eu não 

desisto!!! (Enfaticamente), não adianta bater na minha porta, que eu 

continuo. (PIÑON, 2009 apud OLIVEIRA, 2009, p. 75) 

 

O fato é que, no ano de 2012, a acadêmica inaugurou o Centro de Memória 

Nélida Piñon. Este, uma iniciativa da própria escritora, foi criado alguns anos após a 

mesma ter relatado acumular uma enorme quantidade de registros e documentos sobre 

sua carreira e vida privada, para outros fins que não o acesso ao público, embora tenha 

admitido na entrevista, em 2009, sempre ter existido um cuidado em preservar todo o 

material pertencente ao seu arquivo pessoal. 

Neste sentido, para transformar o até então escritório onde ficava o acervo em 
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um verdadeiro centro de documentação, foi realizada uma reforma que buscou adaptar o 

espaço de trabalho em um espaço de guarda de documento, respeitando ao máximo as 

indicações de conservação e preservação. Com vistas a melhor organizar seu acervo, a 

escritora contratou profissionais e estagiários ligados à Arquivologia, para que 

pudessem auxiliar na organização dos documentos da forma mais adequada possível. 

A preocupação com o futuro dos documentos, demonstrada acima em um caso 

extremo, é também observada em níveis menores, com indivíduos que, antes de doar ou 

vender, interferem diretamente em seus arquivos. Conforme discutido no capítulo 

anterior, a conscientização da doação do arquivo causou, no caso de Lucia Velloso 

Maurício, a necessidade de analisar cuidadosamente seus documentos e separar quais 

itens seriam ou não enviados para um repositório. Este tipo de ação não só perturba a 

ordem dos documentos, como também torna mais difícil uma leitura pessoal deles e de 

sua ordem original subsequente. 

No entanto, não é somente o produtor do arquivo aquele responsável por 

interferir na ordem original dos documentos ao saber de sua importância e transferência 

para uma instituição de guarda. Em alguns casos, senão na maioria, arriscaríamos 

afirmar aqui, são os herdeiros legais ou a família os responsáveis por tal ação. Nesse 

sentido, chegamos a variável 2. 

 

6.1.2 Variável 2: secretários, herdeiros por direito e família 

Arquivos, sejam eles privados ou públicos, dizem muito a respeito de desejos e 

intenções não somente de seus idealizadores, bem como de outros envolvidos no 

armazenamento e na organização desses instrumentos de memórias. Cada vez que estes 

conjuntos mudam de mãos, novas possibilidades de sentido vão sendo adicionadas. 

Segundo Margareth Silva (2017, p. 52), no que tange ao entendimento sobre 

custódia, o primeiro elemento que se destaca é a guarda, ou seja, a custódia significa 

que existe um lugar para preservar arquivos e documentos. Nesse sentido, para a autora 

existe um aspecto relacional entre o material custodiado e o custodiante, que possibilita 

enfatizar que a custódia é uma relação entre os documentos e as pessoas ou instituição 

que os preservam. Fica implícito, com isso, o fato de os documentos: 
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precisarem de proteção porque são frágeis tanto do ponto de vista 

físico quanto intelectual, sujeitos a vários tipos de perigos à sua 

durabilidade e manutenção como documentos arquivísticos, e que sua 

perda, adulteração, falsificação ou mesmo desorganização pode 

impossibilitar a sua utilização como testemunho das ações. (SILVA, 

2017, p. 52) 

 

Isso significa que o preservador é alguém que recebe os documentos com 

autoridade para fazê-lo, e que esses mesmos documentos devem atravessar o limiar 

arquivístico, ainda que seja uma unidade administrativa no âmbito de uma organização. 

No entanto, quando estamos falando de arquivos pessoais, isto se torna algo 

particularmente complicado. 

Não necessariamente o fluxo dos documentos entre quem produz e a instituição 

de guarda ocorre sem uma interferência externa. Muita coisa pode acontecer nesse 

percurso, até que os documentos cheguem a um “preservador, que assume a 

responsabilidade pela sua preservação e acesso” (SILVA, 2017, p. 256). 

Casos como o de Assis Barbosa, relatado anteriormente em razão dos 

documentos pessoais de Lima Barreto, acontecem com frequência. As “várias pastas 

contendo um material pouco explorado”, além de muitos registros de Lima – entre 

“cartas originais, fotos, recortes, propagandas e folhetos” (SCHWARTCZ, 2017, p. 

505), ou seja, aquilo que Assis Barbosa julgou importante reter para si, e não entregar 

com os demais documentos que foram doados a Biblioteca Nacional, formaram um 

novo acervo em outra instituição. 

Os autores italianos Maurizio Savoja e Stefano Vitali afirmam que a distinção 

entre criadores e guardiões não é necessariamente clara, “especialmente para arquivos 

privados e papéis pessoais”, por isso se perguntam como distinguir os “guardiões” dos 

“criadores” (SAVOJA; VITALI, 2008, p. 142, tradução nossa). Segundo os autores, 

existem situações em que os guardiões atuam apenas preservando o material como foi 

criado, e outras onde eles assumiram um papel de criação, reorganizando o material, 

adicionando ou misturando os documentos com os de outro produtor. 

Nesse sentido, para os autores, este é um problema que precisa ser debatido, com 

exemplos analisados e possíveis soluções testadas, uma vez que todo o conjunto 

documental de uma organização, família ou indivíduo foi produzido e acumulado como 

resultado de um processo orgânico que reflete as funções do produtor. Por isso, faz-se 

necessário o cuidado para não se confundir o contexto de produção com o 

“desenvolvimento de custódia” do arquivo, ou privilegiem um sobre o outro (idem). 
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Um caso clássico, relatado inclusive em jornais internacionais e brasileiros, diz 

respeito ao arquivo pessoal de Sylvia Plath, famosa poeta americana que se suicidou em 

1963. A autora Jennifer Douglas (2013, p. 183) descreve as várias intervenções feitas 

por Ted Hughes e Aurelia Plath nos arquivos de Sylvia, esta que, segundo a autora, era 

uma cuidadosa e consciente acumuladora de documentos sobre sua vida. 

Ao longo de muitos anos, Sylvia Plath manteve diários, criou álbuns de 

recordações pessoais e de suas conquistas profissionais e teve o cuidado de selecionar e 

preservar os rastros de seus poemas enquanto os compunha. No entanto, a forma que 

seu arquivo assumiu após a sua morte tem muito mais a ver com o trabalho de sua mãe 

e marido em separado do que com seus próprios hábitos. 

Conforme afirma Jennifer Douglas (2013, p. 184), no caso dos arquivos de 

Plath, qualquer pesquisador terá dificuldade de evitar a imposição de outras vozes 

presente no acervo. Os parentes que têm a custódia do arquivo em algum momento 

agem de forma a trabalhar não só para manter viva a memória da vida do seu ente 

amado ou reverenciado, mas também para determinar sua forma e substância. 

Desde os 11 anos de idade, Sylvia Plath registrou suas experiências e angústias 

em diários e memórias que vão até a sua morte, aos 30. Estes documentos foram aos 

poucos “vindo à tona”, conforme relatou a curadora de seu acervo em matéria publicada 

no jornal O Globo
2
. Segundo Karen V. Kukil, alguns destes diários só recentemente 

chegaram à Smith College, sendo editados em forma de livro e lançados inclusive no 

Brasil
3
. No entanto, a edição deixa de fora os diários escritos três anos antes de a 

escritora se suicidar. 

 

Os dois diários de capa dura que Plath escreveu durante seus últimos 

três anos de vida não foram incluídos nesta edição. Um dos diários 

“desapareceu”, afirma Ted Hughes em seu prefácio aos Diários de 

Sylvia Plath editados por Frances McCullough (Nova York: Dial 

Press, 1982); ele ainda não foi localizado. O segundo, o “livro de capa 

castanha” cujos registros iam até três dias antes do suicídio de Plath, 

foi destruído por Hughes. (KUKIL, 2017, p. 9) 

 

Esta interferência direta no arquivo de Plath por seu esposo Ted Hughes é 

explicada por Jennifer Douglas (2013, p. 184) em razão dele ser apontado por alguns 

                                                 
2
 Reportagem do jornal O Globo, de 26 de janeiro de 2018. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/cultura/livros/critica-sylvia-plath-o-desejo-de-expressao-22331118>. Acesso 

em: 17 ago. 2018. 
3
 KUKIL, Karen V. Os diários de Sylvia Plath: 1950-1962. São Paulo: Biblioteca Azul, 2017. 
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biógrafos da poeta como o responsável por seu suicídio, em virtude do conturbado 

casamento do casal; resposta esta que poderia, quem sabe, ser confirmada ou não nos 

diários ocultados. 

Especulações à parte, o que é correto de afirmar diz respeito às ações de 

custódia. Estas, sim, afetam significativamente o conteúdo, a forma e o resultado do 

arquivo que existe e que, após doação a uma instituição de guarda, passa a estar 

disponível para os pesquisadores. 

De fato, em alguns casos é possível, em virtude das interferências de terceiros, 

observar mais de uma ordem em um único fundo. Um problema óbvio apresenta-se 

aqui, pois, embora possamos concordar que as diferentes formas que os conjuntos 

documentais assumem durante a sua vida são todas significativas, não podemos concluir 

logicamente que cada uma é a original. A ordem em que os documentos são recebidos 

por um repositório pode, sim, fornecer evidência importantes e, por isso, deve ser 

documentada. 

Embora seja difícil conhecer a extensão do envolvimento de pessoas como 

secretárias, produtores, assessores, esposas etc., alguns arquivos geralmente envolvem a 

participação de indivíduos diferentes do produtor; seria, nesse sentido, a mão amiga. 

Segundo demonstrou Luciana Heyman para o arquivo de Darcy Ribeiro, o “processo de 

seleção e ordenamento dos documentos é muitas vezes um empreendimento coletivo, 

especialmente no caso de homens públicos, para quem secretárias e colaboradores 

podem ser agentes decisivos do processo” (HEYMANN, 2005, p. 47). 

A intervenção nos arquivos ainda em sua formação, a mão amiga como aqui 

buscamos generalizar, pode estar expressa na forma de conselhos sobre o que se deve 

ou não guardar, o que pode ter valor para venda, o que esperar no uso da documentação 

etc. 

Maria Salete de Souza, que adotou o nome de Salete Navarro Bilro depois de se 

casar em 1980 com o artista Newton Navarro, dedicou sua vida à preservação da 

memória e do legado de seu esposo, conforme destacou Dayane Ponciano de Lima 

(2017). 

 

Salete assumiu o lugar de amiga e secretária particular de Navarro, 

tendo controle das agendas, do faturamento com as vendas das obras 

do artista, entre outras funções administrativas, antes mesmo do 

casamento entre os dois. Pelas mãos de Salete passou toda produção 

documental gerada da trajetória de vida de Navarro. Salete não foi 

produtora direta, pois os documentos do arquivo foram originados a 
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partir das atividades do seu esposo e fazem menção a ele, mas 

imprimiu a sua marca na configuração final do arquivo, deixando 

diversos indícios de suas intervenções nesses documentos. (LIMA, 

2017, p. 6) 

 

Ainda segundo a autora, quando se tem contato com os documentos do arquivo 

de Navarro percebe-se a intervenção de Salete na organização dos materiais, 

principalmente no cuidado em relação aos recortes de jornais, registrando as datas, 

corrigindo dados que por ventura estivessem incorretos, destacando trechos que 

fizessem menção a Newton. Destaca-se ainda o papel de Salete na guarda de materiais 

gerados após a morte do pintor, como documentos referentes a exposições organizadas 

por Salete, lançamentos de obras, homenagens para o artista, enfim, uma série de 

eventos que acarretaram uma grande acumulação documental nos anos seguintes à 

morte do produtor. 

Vale ressaltar que Salete também atuou em diversas frentes no sentido de 

resguardar o “legado histórico” deixado pelo esposo. Nesse sentido, Lima (2017) 

destaca uma série de ações desempenhadas a fim de colocar em atividade projetos de 

organização e catalogação do acervo de Navarro, sendo o projeto maior a construção da 

Casa de Cultura Newton Navarro - CCNN, um espaço que abrigaria todo o espólio 

deixado pelo falecido esposo. 

De fato, a própria Salete redigiu um livro de tombo, localizado no arquivo 

pessoal de Navarro, que continha os títulos pertencentes na biblioteca. Esse 

levantamento foi realizado entre os anos de 1993 e 1994, e serviu de auxílio para os 

pesquisadores do CEDOC durante o trabalho de identificação das obras. 

No que tange à documentação, Dayane P. Lima também destaca que: 

 

boa parte dela já estava com algum tipo de ordenamento ou 

classificação. Encontrávamos indicações de datas, identificação de 

pessoas e eventos, álbuns com materiais de divulgação das exposições 

do artista colocados em ordem. Com o exercício da observação e 

manuseio do arquivo, pudemos identificar que essas informações 

foram registradas com a caligrafia de sua viúva, Salete. (LIMA, 

2017b, p. 6) 

 

A compreensão do arquivista sobre o arquivo e o entendimento de que estes são 

o resultado de vários processos - ou, na verdade, histórias que, em alguns casos, 

ultrapassam o titular do acervo - também são atividades que devem ser colocadas na 

prática arquivística. 
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A potencialização dos acervos documentais pessoais e a possibilidade do 

pesquisador saber da existência das diversas ordens, inclusive as sucedidas ao longo do 

tempo, impõem na arquivística a introdução de um olhar e de uma metodologia de viés 

arqueológico em suas pesquisas. Segundo Ana Maria de Almeida Camargo: 

 

À instituição de custódia compete apenas identificar o contexto 

imediato de produção de um documento, recuperando a lógica sob a 

qual se deu sua acumulação no âmbito da trajetória do titular do 

arquivo. Tal operação requer, antes de tudo, a habilidade de 

estabelecer nexos de procedência do material, seja a partir de 

elementos explícitos, seja a partir de informações não verbais – a 

ordem original dos agrupamentos, por exemplo. Não se confunde, 

portanto, com os procedimentos da pesquisa acadêmica, ainda que 

estes se beneficiem do esforço de contextualização levado a efeito 

pelos profissionais de arquivo. (CAMARGO, 2016, p. 15) 

 

As atividades do produtor e seus padrões de trabalho - assim como os processos 

sociais e técnicos realizados por terceiros que por ventura venham a interferir no acervo 

durante ou após estes não estarem mais em cuidado do produtor - são parte de uma 

história contínua. Portanto, reside aí a necessidade de incluir na descrição de arquivos 

uma representação mais completa dos diferentes tipos de ordens que podem ser 

observados nos arquivos. 

Isto define a natureza da interação do arquivista com os documentos e o limite 

do que ele conhece sobre o acervo. Como arquivistas, no entanto, devemos estar cientes 

das limitações impostas a nós por nossa posição em relação ao material com que 

trabalhamos, assim como precisamos igualmente estar conscientes das limitações 

impostas pela falta de tempo, recursos e conhecimentos próprios da área. E esta é a 

terceira e última variável. 

6.1.3 Variável 3: o arquivista 

Em um artigo sobre a relação entre historiadores e os arquivistas, Terry Cook 

sugere que “a necessidade dos historiadores, por razões metodológicas e 

epistemológicas” de terem um arquivo quase que por definição “puro e virginal, pronto 

para o historiador descobrir e explorar”, exigiu que o arquivista “fosse um auxiliar 

invisível” (COOK, 2011, p. 608-609, tradução nossa). Segundo o autor, para que a 

história seja objetiva, o arquivo certamente não poderia ser reconhecido como produto 
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do processo subjetivo de avaliação arquivística ou de intervenções ativas por parte deste 

de forma a moldar e remodelar o significado dos arquivos. 

Esta visão, compartilhada também por autores como Tom Nesmith (2006, p. 24-

41), Brien Brothman (1991, p. 78-100), e Wendy Duff e Verne Harris (2002, p. 263-

285); refere-se ao papel do arquivista que - em última instância e enquanto sujeito, em 

virtude de seu trabalho - toma ações decisórias arbitrárias e individuais em relação aos 

arquivos sob sua guarda. 

A relação entre o arquivista e a sua subjetividade também já foi explorada no 

âmbito desta tese e não é negada. Porém, conforme buscamos demonstrar, esta pode ser 

diminuída e até de certo modo controlada por meio dos instrumentos teóricos 

desenvolvidos ao longo da ciência arquivística. 

O respeito pela ordem original possibilita reduzir o impacto e a influência da 

interferência do arquivista nos arquivos, de modo que o contexto de produção e uso dos 

documentos seja preservado e a autenticidade da evidência dos arquivos, mantida. No 

entanto, em casos onde o arquivista precisa influenciar significativamente no acervo, 

estes podem e devem transmitir essas informações por meio de diferentes instrumentos 

para o pesquisador. 

O que de fato acontece, e foi demonstrado nos exemplos relatados no campo 

empírico deste trabalho, é que as diferentes tomadas de decisão sobre o que se entende 

por ordem original foram influenciadas pelas áreas de especialização e pelo 

conhecimento teórico que, por necessidade, variam de profissionais a instituições de 

guarda. 

Essas perspectivas, conforme demonstrado, tiveram impacto sobre como os 

profissionais identificaram e representaram os acervos. Enquanto isso, neste trabalho, 

defende-se a necessidade de se buscar, na prática com arquivos pessoais, uma forma de 

representação que seja respaldada pelos princípios arquivísticos, em especial o de 

respeito à ordem original. 

Segundo Margareth Silva (2017, p. 173) os arquivos devem estar sob a guarda 

de um responsável, o custodiante, o qual deve proteger e assegurar a qualidade dos 

arquivos. Portanto, para a autora, os arquivistas têm duas obrigações fundamentais: a 

defesa física e a defesa moral dos arquivos. 

Utilizando-se das afirmações expressas por Hilary Jenkinson (1922), a autora 

afirma que a defesa física congrega todos os procedimentos de proteção material, 

incluindo as medidas que visem a segurança, a conservação e a restauração. Nesse 
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âmbito, a defesa física é principalmente externa, uma vez que procede de fontes outras 

que não o arquivista. Já a defesa moral se refere à proibição de adulteração dos 

documentos, inclusive a mudança na relação de um documento com os demais, por 

parte dos arquivistas, bem como as regras do arranjo e da descrição. 

 

Os perigos morais para os arquivos, contra os quais nós temos de 

guardar, são claramente apreendidos, principalmente, a partir do 

próprio arquivista, e uma vez que nós podemos presumivelmente 

absolvê-lo de qualquer intenção de adulterar deliberadamente seus 

arquivos, o erro pode não ser intencional. (JENKINSON, 1922 apud 

SILVA, 2017, p. 173) 

 

Nesse sentido, o custodiante tem um compromisso com os próprios documentos, 

e não com os produtores ou os usuários. Todos os procedimentos necessários à sua 

organização, como acondicionamento e tratamento, têm de ser feitos tendo em vista a 

manutenção da autenticidade dos documentos, que foram recebidos como tais, uma vez 

que a custódia, portanto, diz respeito à transmissão dos arquivos ao longo do tempo. 

Neste sentido, o arquivista faz parte e, por isso, ao receber os documentos que serão 

preservados sob sua guarda, deve procurar manter a linha idônea de responsabilidades, 

porque é um dos seus legítimos sucessores. 

A compreensão do compromisso de administrar os meios para que a história 

possa ser recontada a partir dos documentos que são patrimônio cultural da sociedade, 

envolve decisões conscientes e deliberadas sobre a representação dos arquivos e seus 

respectivos documentos. Nesse sentido, o arquivista deve atuar na intermediação entre 

produtores, documentos e usuários finais. 

No entanto, conforme destacado por Luciana Duranti (1994), os arquivistas 

fracassaram na sua tarefa de preservar a integridade dos fundos arquivisticos, em 

especial os contemporâneos, em virtude da deficiência que estes possuem em relação 

aos conhecimentos teóricos da área. 

 

Acredito firmemente que o fracasso dos arquivistas contemporâneos 

em enfrentar os registros documentais contemporâneos é devido a 

uma considerável deficiência no seu conhecimento profissional, 

deficiência esta existente há longo tempo, mas que se tornou evidente 

com as mudanças no mundo arquivístico decorrentes do uso da 

tecnologia eletrônica na criação, manutenção e preservação dos 

registros documentais. (DURANTI, 1994, p. 58) 
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Sem pretensão de tratar da realidade dos documentos a partir do advento das 

novas tecnologias, as afirmações da autora corroboram nossa hipótese de trabalho, que 

considera não existir um consenso no que diz respeito ao princípio da ordem original e 

que essa falta de coesão no conceito dificulta o respeito ao princípio no momento da 

elaboração de representações arquivísticas, em especial o arranjo para arquivos 

pessoais. 

A proposta de Duranti (1994), portanto, dirige-se a um aprofundamento da teoria 

arquivística no que se refere à natureza específica dos documentos arquivísticos, às suas 

características, aos conceitos de original e cópia, e aos princípios arquivísticos de 

proveniência e ordem original. 

A opção pela organização dos documentos com base no princípio de respeito a 

ordem original revela informações sobre o caráter de produção original independente do 

conteúdo dos documentos. Porém, o que se percebe no decorrer desta pesquisa é que, 

para parte dos teóricos e também para os profissionais que estão envolvidos diretamente 

no trabalho com os arquivos pessoais, o princípio de respeito pela ordem original só 

pode ser aplicado a documentos mantidos em uma ordem significativa e deliberada. 

Nesse contexto, as argumentações podem ser colocadas em duas questões: a primeira, 

em razão dos documentos de indivíduos raramente apresentarem sistemas de 

manutenção documental sofisticada, o que sugere que a maioria dos conjuntos de 

arquivos pessoais chega em desordem quase completa nas instituições de guarda. E a 

segunda refere-se ao fato que a adesão estrita ao princípio do respeito da ordem original 

poderia engessar os arquivistas, assim como não facilitaria o acesso dos pesquisadores 

aos documentos de arquivo. 

O acesso aos documentos arquivísticos supõem a elaboração de um sistema de 

arranjo que traduza as partes e o todo na sua mútua articulação ao longo do tempo, em 

consonância com os princípios da área. O de respeito à ordem original, analisado nesta 

pesquisa, antes de apagar ou minar o trabalho do arquivista, permite representar seu 

acervo de forma consciente e autoral. 

Como vimos na prática, nos fundos descritos no campo empírico deste trabalho, 

percebe-se como a ordem original construída pelo indivíduo só é plasmada ao nível mais 

baixo do quadro de arranjo, ou seja, nos dossiês. Em relação aos níveis de séries e 

subséries que, em arranjos funcionais, espelham as funções e atividades do titular do 

arquivo, faz-se necessário um trabalho intelectual de construção realizado pelo 

profissional de arquivo. 
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Essa ordenação intelectual que os arquivistas criam através da demarcação de 

séries dentro do arranjo fornece o contexto necessário para entender qualquer um dos 

arquivos ou documentos nessas séries. No arquivo de Américo Jacobina Lacombe, por 

exemplo, a equipe que trabalhou na organização do acervo admitiu que, embora o 

produtor tenha desenvolvido níveis de séries e subséries para seu acervo tendo por base 

a ordem alfabética, esta não atendia aos princípios norteadores da Arquivologia 

(ARAÚJO, OLIVEIRA, 2017, p. 29). Nesse sentido, reside aí o produto autoral do 

arquivista, uma vez que os documentos do fundo documentam os diferentes aspectos da 

vida e do trabalho do produtor, algo que só é possível quando se reconstrói o contexto 

do arquivo. 

Para concluir, faz-se importante reafirmar que os interesses dos pesquisadores 

não devem determinar a forma de organização documental dada pelos arquivistas. Ana 

Maria de Almeida Camargo (2008) afirma que essa questão é difícil de contornar. 

 

Na medida em que os arquivos pessoais são incorporados às 

instituições de custódia quando neles se reconhece acentuado valor 

histórico e referencial, além de uma quase imediata demanda de uso 

investigativo. Daí a proliferação de instrumentos de pesquisa que, a 

par da ênfase dada ao conteúdo dos documentos, preferem utilizar 

esquemas padronizados para identificá-los. (CAMARGO, 2008, p. 8) 

 

Estes instrumentos inevitavelmente afetam a maneira como os documentos serão 

entendidos e recuperados. Um exemplo interessante está localizado no arquivo de 

Margaret Laurence, importante literária canadense. Seu arquivo, custodiado pela York 

University, consiste dos documentos de Margaret Laurence referentes às suas atividades 

como escritora e sua vida pessoal. O fundo inclui correspondência, registros financeiros, 

manuscritos, material impresso, arquivos pessoais, materiais gráficos, gravações 

sonoras e imagens em movimento, segundo consta em seu inventário disponível na 

internet
4
. O que torna este instrumento interessante aos objetivos desta pesquisa refere-

se ao fato deste oferecer ao usuário a informação de que os documentos foram mantidos 

fisicamente em sua ordem original, que é vagamente cronológica com cartas de vários 

correspondentes diferentes - profissionais e pessoais - misturados em arquivos únicos. 

Porém, foram também organizados em um arranjo com séries que tiveram por base uma 

ordem intelectual. 

                                                 
4
 Disponível em: <http://archivesfa.library.yorku.ca/fonds/ON00370-f00000341.htm>. Acesso em 16 ago. 

2018. 
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É oferecida ao usuário a possibilidade de ler as cartas na ordem em que foram 

doadas a instituição ou na ordem em que foram organizadas posteriormente. Embora a 

ordem original dos documentos esteja intacta, a ordem intelectual do arquivista sugere 

uma maneira particular de entender o arquivo, uma vez que a ordem original não 

necessariamente atendia aos critérios de recuperação da informação. 

O trabalho dos arquivistas para o arquivo de Margaret Laurence reflete um ato 

de criação e esforço arquivístico, com vistas a possibilitar o acesso aos documentos. 

Nesse sentido, recomenda-se, nos casos em que a ordem original mostra-se frágil no que 

tange à recuperação da informação, que os profissionais mantenham o arquivo físico na 

ordem mais ou menos intacta, e criem uma ordem intelectual por meio de instrumentos 

de representação arquivística. 

Assim sendo, percebemos neste trabalho que um arquivo pessoal, após seu 

tratamento para o acesso ao usuário, representa não só o fruto da acumulação do titular, 

mas das decisões técnicas e políticas para sua organização e representação. Pensar, 

então, o arquivo pessoal apenas como o “retrato da memória fiel de seu titular” significa 

desconsiderar outros tipos de tratamento ou interpretações. Sendo assim, é possível 

compreender o arquivo pessoal como o fruto de diferentes variáveis. Estas variáveis se 

tornam fatores de sua constituição, mas todas têm um ponto de convergência: o arquivo. 

 

6.2. A contextualidade expansiva 

 

As variáveis discutidas nos permitem dizer que, em arquivos pessoais, para o 

entendimento do princípio de respeito à ordem original, não podemos nos furtar de 

observar alguns pontos:  

1) mudanças e contribuições feitas individualmente pelo produtor do arquivo ao 

longo de sua vida; 

2) contribuições feitas por terceiros: guardiões, herdeiros, secretários, membros 

da famílias; e 

3) ação dos profissionais e instituições de guarda, responsáveis por organizar, 

descrever e disponibilizar os documentos. 

 

Em cada um desses casos, é possível se perceber um efeito nos arquivos. Em 

cada um desses momentos, pode-se apreender um tipo de ordem consciente ou não nos 

acervos pessoais. 
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Nesses casos, esses atos de interferência têm impacto significativo sobre a 

natureza do arquivo, e ignorá-los não é a melhor saída. Antes de tudo, o arquivista, 

enquanto pesquisador do arquivo, deve procurar por fontes existentes, deve coletar 

informações e fatos sobre os conjuntos. Para isso, ele usa as informações que podem ser 

coletadas sobre os arquivos e sua organização para inferir como os documentos (ou 

agrupamentos destes) se relacionam entre si e como se relacionam com as atividades 

que lhes deram origem. Com base nesses tipos de inferências, o arquivista pode ter 

conclusões sobre os acontecimentos processuais, documentais e tecnológicos que 

porventura possam criar algum sentido nas relações internas dos documentos. 

Esse trabalho intelectual contém um traço de suma importância para o 

reconhecimento do princípio arquivístico de respeito à ordem original, uma vez que, ao 

se buscar entender a própria gênese documental, consegue-se entender as conexões 

originais. O processo de constituição, o histórico da aquisição do acervo e suas 

motivações são elementos fundamentais na metodologia de tratamento dos arquivos 

pessoais. 

Conforme destacou Heather MacNeil, os esforços do arquivista no arranjo e na 

descrição devem ser semelhantes ao crítico ou editor textual, que visa “restaurar um 

texto como o mais próximo possível da sua forma original e autêntica” (MACNEIL, 

2005, 138, tradução nossa). 

Sendo assim, algumas estratégias podem auxiliar o profissional neste trabalho. 

Conforme demonstramos com os exemplos anteriores, o lugar onde o arquivo se 

encontra diz muito sobre a preservação de sua ordem original. As formas de 

organização implementadas podem ser diferenciadas, porém é fundamental a existência 

de um lugar para este armazenar seus papéis. 

Portanto, a observação do próprio local de guarda pode ser uma pista, como 

afirma Richard Cox: 

 

A escrivanhinha é um artefato impressionante que retrata fisicamente 

como alguém organiza documentos pessoais há mais de dois séculos. 

É um arauto rudimentar do que iria surgir um século e meio mais tarde 

com a “secretária de escritório” ou escrivanhinha de escaninhos, 

escrivaninhas com armários e pequenos compartilhamentos feitas por 

William S. Wooton e consideradas um divisor de águas na criação de 

tecnologias e mobiliário para o escritório moderno. O lema desses 

móveis era “um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar”. 

(COX, 2017, p. 45-46) 
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Em certos casos, os arquivistas têm acesso ao espaço de trabalho do produtor e 

podem visualizar documentos em prateleiras e arquivos, em computadores e caixas; 

pode observar de perto como o produtor usa e acessa seu arquivo. Este tipo de ordem 

física original possibilita ao profissional interpretar padrões de trabalho. Essa ordem 

mantém evidências físicas de como um indivíduo viveu e trabalhou. 

Nesse âmbito MacNeil salienta-se a importância da elaboração e do uso de 

entrevistas. De fato, o trabalho de reconhecimento e identificação do contexto 

arquivístico pode ser ainda mais enriquecido com o contato exclusivo do doador ou 

produtor, uma vez que nenhum documento de arquivo pode ser compreendido ou 

interpretado sem que se conheçam as razões pelas quais foi produzido ou as condições 

que o originaram. 

No arquivo de Américo Lacombe, conforme relatamos, as pastas contendo os 

documentos do arquivo foram doadas juntamente com o mobiliário onde eram 

armazenadas já acondicionadas em “ambiente de arquivo”, isto é, em arquivos de aço 

com quatro gavetas. Neste caso, assim como a listagem produzida pelo produtor, a 

existência do mobiliário também ajudou na compreensão da organização original. 

Conforme destacam Maria Celina Silva e Márcia Cristina Trancoso, cada vez 

mais se “consolida a importância de conhecer a biografia do produtor dos documentos 

para uma classificação mais consistente e fundamentada” (SILVA; TRANCOSO, 2015, 

p. 858). Uma estratégia interessante é a elaboração de uma cronologia de vida exaustiva 

do titular do arquivo pessoal pesquisado. 

Essa atividade exige estudo de fontes externas, como jornais, revistas, artigos e 

trabalhos publicados, por ou sobre o produtor, assim como a utilização de documentos 

próprios do arquivo, como material biográfico, incluindo memoriais e currículos, 

correspondência, projetos, documentação referente a cargos e/ou trabalhos freelance, 

documentos de outras agências e atividades profissionais relacionadas. 

Nesse âmbito, os documentos também são importantes pela possibilidade de 

apresentarem pistas sobre a organização do arquivo. Listagens e inventários dos 

documentos, títulos do arquivo como a declaração de interesse público e social, por 

exemplo, mapas com a ordem do arquivo, ou de datas, gêneros e formas etc. são 

instrumentos interessantes. 

Michel Duchein (1986) afirma que, para entender um documento, é essencial 

saber exatamente onde ele foi criado, no contexto de qual processo, para qual fim, para 

quem e como ele chegou às nossas mãos. O arquivista deve entender as atividades, os 
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procedimentos e os sistemas de informação que deram origem ao documento para poder 

identificá-lo, uma vez que seu valor de prova e seu conteúdo informativo são 

essencialmente pré-determinados. 

Por fim, além de entender a origem e uso do arquivo, é importante conhecer a 

história da custódia, quem guardou os documentos, os usos que dele foram feitos, a 

história da gestão física e o movimento do arquivo ao longo do tempo, assim como o 

conhecimento da transferência de propriedade para a instituição de guarda e o cuidado 

subsequente dado a esses conjuntos. 

Em seu cuidado com o acervo, algumas perguntas devem estar no pano de fundo 

do arquivista, como por exemplo: 

 Quem produziu, acumulou, usou e manteve os documentos? 

 Como se deu a formação do arquivo? 

 A qual função ou atividade específica os documentos estão relacionados? 

 Como os documentos foram mantidos pelo produtor; 

 Como eles foram usados e transmitidos no espaço e no tempo? 

 Seus herdeiros ou custodiante transmitiram os documentos de forma intacta? 

 Como o arquivo mudou e evoluiu ao longo do tempo? 

 Quais são os diferentes formatos dos documentos? 

 Como foi feita a mudança dos documentos para a instituição de guarda? 

 Quais procedimentos foram por ela adotados? E assim por diante... 

 

Essas questões gerais, por sua vez, levam a uma série de perguntas mais 

específicas. E esse tipo de “interrogatório”, em alguns momentos sem resposta, visam 

entender e compreender quais fatos da vida do produtor e de seu arquivo estão 

plasmados na forma como os documentos chegaram as instituições. Após este extenso 

trabalho, cabe então ao organizador do arquivo revelar estes dados a seus futuros 

usuários. 

Ao associar o conceito de respeito à ordem original à documentação pessoal - 

que em virtude de sua singularidade, exige do profissional a busca de informação a 

respeito do produtor, bem como dos documentos gerados a partir de sua trajetória de 

vida, ou seja, exige o concurso de uma série de conhecimentos -, estes devem ser 

dispostos ao pesquisador e não parte de um código secreto a ser desvendado somente 

pelo profissional graduado para tal fim. Aí está mais um desafio, ou seja, a 
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complexidade da construção de instrumentos de pesquisa capazes de oferecer aos 

usuários maiores e melhores meios de conhecer o histórico e as tomadas de decisão que 

envolvem o acervo. 

Em 2001, Terry Cook perguntou se “os arquivistas estão dispostos a manter bons 

registros sobre si mesmos e sobre o que fazem”, assim como questionou se estes 

estavam “prontamente disponíveis” (COOK, p. 35, tradução nossa). Segundo o autor, os 

arquivistas devem deixar suas decisões mais óbvias para os pesquisadores, 

apresentando-as por meios de relatórios e outros instrumentos. 

Em outras palavras, documentar a prática de trabalho é um meio-chave de dar 

um salto nas formas como se entendem o arquivo. Seja por meio de trabalhos 

publicados em congressos ou periódicos científicos, ou em seus programas de descrição, 

as atitudes tomadas, bem como as informações recolhidas sobre o produtor e seu 

arquivo que possibilitam entender os contextos de produção, manutenção, transmissão e 

uso do acervo, devem ser divulgadas. 

A investigação rigorosa sobre o processo de formação e acúmulo de um 

determinado acervo procura elucidar enigmas formados pela junção de documentos que 

aparentemente não possuem vínculos entre si. 

No caso, por exemplo, relatado no Manual dos Arquivistas Holandeses, de um 

arquivo judicial onde se formaram séries ou maços separados de minutas originais para 

as escrituras de transferência de propriedade e para as de hipoteca, e no qual uma das 

hipotecas foi erroneamente arquivada entre as citadas escrituras, cumpre ao arquivista 

retificar o desacerto (MULLER; FEITH; FRUIN, 1973, p. 51). Esta atitude, porém, só 

pode ser tomada quando o arquivista conhece e entende o fundo em questão. Os 

arquivistas holandeses, inclusive, afirmam ser lícito que o arquivista faça tantas quantas 

modificações forem necessárias, desde que mencione “isso no inventário ou na 

introdução deste e [...] [apresentem] a conveniente justificativa” (MULLER; FEITH; 

FRUIN, 1973, p. 52). 

É por meio do conhecimento do contexto no qual os documentos são produzidos 

- ponto essencial para se entender as ligações do documento com o titular e em que 

pontos se relacionam com suas atividades - que o princípio de respeito à ordem original 

pode ser entendido mais que apenas a posição física dos documentos. 

Os documentos pessoais nos lembram que estes possuem uma estrutura e um 

propósito inerentes, como qualquer outra forma de sistema arquivístico. Conforme 

vimos até aqui, o produtor de um arquivo fornece tanto o princípio de organização 
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principal do arquivo como o quadro interpretativo mais comum, através do qual é 

abordado. 

Portanto, entende-se que o princípio de respeito à ordem original é um conceito 

válido aos documentos pessoais, uma vez que estes são arquivos, e parte do escopo 

teórico da Arquivologia. Este princípio constitui elemento fundamental para a 

compreensão da relação que o produtor desenvolveu com sua própria documentação 

durante a produção, acúmulo e organização. Essa perspectiva de trabalho também está 

em consonância à recente emergência dos arquivos pessoais como instrumentos de 

pesquisa potencialmente úteis, por serem capazes de fornecer indicações sobre como 

indivíduos se inserem na sociedade, como trabalham e constróem sua visão de mundo a 

partir de sua individualidade. Nesse sentido, os arquivistas precisam se esforçar cada 

vez mais para conhecer, compreender e aderir a este princípio, de forma a respeitar a 

ordem original dos acervos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são 

lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em 

que somente nós estivemos envolvidos e objetos que 

somente nós vimos. Isto acontece porque jamais 

estamos sós. (HALBWACHS, 2006, p. 30) 

 

Os arquivos são territórios das mais diversas falas, que expressam o percurso da 

vida de uma pessoa ou uma organização. Garantir que tais falas sejam plenamente 

escutadas não é uma tarefa simples. Nos últimos anos, face a tantas transformações 

tecnológicas e a novas demandas sociais de informação para a ciência, para a cultura e 

para o lazer, a Arquivologia vem se confirmando como campo de conhecimento. 

Cada vez mais se reconhecem os arquivos como uma construção social por parte 

de um sujeito (individual ou coletivo) numa dada situação histórica. É preciso, como 

parte desse mesmo processo, viabilizar a fala de outro sujeito, o pesquisador, ou seja, 

aquele que solicita informações contidas nos arquivos.  

No cenário atual, as redes de informação apresentam-se como espaços de novos 

modos de comunicação e submergem as estratégias convencionais de se recuperar a 

informação. Submergem mas não excluem as estratégias conceituais pautadas nos 

princípios básicos da Arquivologia. Em certos termos, defendemos aqui que este 

cenário reafirma a necessidade da teoria, uma vez que a Arquivologia essencialmente 

não mudou, e a importância do arquivo reflete isso. 

O princípio de respeito à ordem original, exaustivamente apresentado neste 

trabalho, tão logo fora apresentado já instigou uma problemática em seu entorno, 

críticas essas aprofundadas ao longo do tempo e em muitos casos ainda mais 

acentuadas, principalmente ao que tange à questão dos arquivos pessoais. Levantadas 

em virtude, inclusive, de este tipo de arquivo não ser considerado como tal no século 

XIX, estando até então à margem da teoria da área. 

O silêncio relativo aos arquivos pessoais e à teoria arquivística, provocação 

inclusive desta pesquisa, atualmente já não se faz mais tão acentuado, porém ainda 

presente se comparado a estudos de arquivos de outras naturezas. Acompanhando o 

percurso destes arquivos ao longo da história, mostramos o crescimento das pesquisas 

sobre arquivos pessoais. Esta tese procurou afirmar como o interesse pelos conjuntos de 

documentos pessoais vem crescendo consideravelmente devido à valorização da 
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memória. A vida social, política, cultural e econômica está presente nos indivíduos e, a 

partir de estudos acerca desses personagens, é possível investigar a história. 

Enquanto documentos produzidos e acumulados por pessoas, tais arquivos 

preservam não apenas dados referentes ao seu intérprete, o seu produtor, na execução de 

suas atividades cotidianas, mas também uma infinidade de relacionamentos familiares, 

sociais, profissionais, amorosos etc. Nesse sentido, são testemunhos físicos dos eventos 

vividos, das áreas de interesse e atuação, assim como dos papéis sociais desempenhados 

por seus titulares ao longo de sua vida. Representam fontes importantes para estudos 

mais amplos, tal qual sugere a ideia expressa na epígrafe desta conclusão, em torno da 

memória coletiva. 

A trajetória de cada pessoa, de fato, delimita especificidades ao conjunto 

documental acumulado. A questão da liberdade e dos interesses na forma de preservar e 

descartar seu acervo, intervenções que ocorrem no ambiente privado sem normatização 

ou controle da sociedade, impactam o resultado final do conjunto que será imortalizado 

ao ingressar em uma instituição pública com o compromisso de preservação e acesso. 

A teoria arquivística tradicional consagrou a distinção dos arquivos como de 

natureza pública ou privada, a partir da identificação da entidade que os acumulou. 

Tivemos a criação de duas grandes categorias de arquivos, onde, de um lado, existem os 

arquivos públicos, constituídos no curso das atividades dos órgãos ligados à 

administração pública, e, de outro, os chamados arquivos privados, abarcando tanto os 

conjuntos de documentos produzidos por instituições de direito privado quanto aqueles 

acumulados por indivíduos e famílias. 

No que tange à categoria de arquivos privados, podemos elencar uma série de 

fundos, como os pessoais, os de entidades privadas, coletivas, religiosas, de 

movimentos sociais etc. Uma pluralidade conjunta que, em muitos momentos, acaba por 

reafirmar a dificuldade de entendê-los enquanto arquivos. Isso propicia a defesa da 

existência de um tratamento individualizado da documentação ou com o uso de modelos 

pré-estabelecidos, que acabam por gerar unidades de representações descritivas e 

autônomas sem possibilitar o entendimento das relações existentes no conjunto. Tal 

abordagem peca ainda por não levar em consideração o contexto de produção 

documental nem os motivos que permitem justificar a presença dos documentos no 

arquivo. 

A discussão em torno desta tese buscou demonstrar o quão tênue é para a teoria 

da área admitir os conjuntos documentais pessoais enquanto parte do corpo teórico da 



 

 

209 

 

Arquivologia. A aplicação de procedimentos arquivísticos a esse tipo de arquivo é 

possível e necessária, na medida em que formam fundos orgânicos e representantes das 

atividades que lhes deram origem. 

Na tarefa de organização de arquivos pessoais, sugerimos que as premissas 

básicas do trabalho arquivístico, bem como suas teorias (respeito aos fundos, 

proveniência e respeito à ordem original) sejam respeitadas. O arranjo dos documentos - 

tema esse que, paulatinamente, vem ganhando espaço nas discussões e reflexões sobre a 

teoria e a prática arquivística - é realizado por meio de definição das séries, subséries, 

tipos documentais, dossiês etc., ou seja, trata-se da distribuição lógica dos documentos 

de arquivo que compõem o quadro de arranjo. 

Com a elaboração do quadro de arranjo documental, apresentam-se mais 

explicitadas as atividades desempenhadas pelos indivíduos que compuseram esses 

acervos, a rede familiar no qual está inserido, como também as ações por eles 

empreendidas. A documentação do acervo passa a ser demonstrada de forma mais 

apropriada por meio do arranjo. 

O arranjo de um arquivo é uma espécie de história de administração e de vida 

expressa em arquivos. Discussões recentes sobre representação arquivística têm, direta 

ou indiretamente, cada vez mais focado no processo do arquivista, chamando atenção à 

natureza mediadora do papel do profissional. Nesse sentido, reafirma-se esta atividade 

como inevitavelmente subjetiva. Ao representar um fundo, os arquivistas tomam 

decisões sobre como estruturar os materiais físicos e construir os canais de acesso, na 

forma de possibilitar o uso dos documentos. 

Negar essa subjetividade, conforme demonstramos, não é um caminho possível, 

porém assumi-la implica em colocar a própria compreensão do arquivista no centro da 

discussão. Nesta tese, o que buscamos demonstrar foi justamente a necessidade de se 

recorrer aos princípios basilares da área como ferramentas teóricas essenciais ao 

arquivista. O princípio de respeito à ordem original serve a dois propósitos. Em 

primeiro lugar, permite preservar as relações existentes e o significado probatório que 

pode ser inferido a partir do contexto dos documentos. E, em segundo, a partir dele 

podemos entender os mecanismos utilizados pelo produtor para ter acesso aos seus 

documentos, sua forma de organizar e manter o seu arquivo. 

Por meio da pesquisa e identificação do arquivo, o arquivista fundamenta as 

possíveis intervenções a serem realizadas. Nesse sentido, o arranjo é a função 

arquivística que incorpora a representação do produtor. Em geral, este reflete a forma 
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como reconhece os seus lugares sociais, seus relacionamentos institucionais, familiares 

e de negócios. Seus compromissos, suas aptidões intelectuais e políticas, seus eventos, 

processos de trabalho e afetos estão presentes no seu modo de se relacionar e manter seu 

arquivo. 

A complexa tarefa de restabelecer o sentido da produção, de forma a entender os 

vínculos entre os documentos, conferindo-lhes a noção de organicidade, torna-se, a 

partir de então, uma questão basilar na área. A análise da bibliografia especializada 

revelou que as polêmicas e controvérsias em torno do princípio de respeito à ordem 

original gravitam em torno de problemas ligados à necessidade de se ampliar as 

limitações intelectuais nas quais o princípio do respeito pela ordem original é calcado, e 

onde a promessa de ordem original é quase que utópica e ofuscada por tantos fatores. 

Por outro lado, e na nossa concepção, destaca-se que o respeito ao princípio fornece 

informações importantes sobre o contexto de produção dos documentos. Dado esse de 

especial relevância não só para arquivistas, ao elaborarem seus sistemas de arranjo e 

descrição, mas também para os próprios pesquisadores, que podem perceber a forma 

como os documentos foram criados e originalmente utilizados. 

Esse momento de quase perseguição teórica na literatura nacional e internacional 

demonstrou como, independente da matriz cultural teórica do país ou de seu 

posicionamento conceitual, este tem no mínimo uma definição que em determinado 

momento faz menção à ideia de respeito à ordem original. Isto se plasma na questão da 

gênese, organização, comunicação e recuperação da informação, perpassando toda a 

discussão a existência de uma ordem interna dos documentos que pode ser mantida ou 

reconstruída. 

Durante a investigação, foi possível perceber também que as discussões 

contemporâneas ainda se preocupam com o princípio de respeito à ordem original, e que 

estas, apesar de díspares em relação à formulação inicial, representam o crescimento e 

as diferentes visões teóricas da área em si, plasmadas em uma discussão sobre a 

validade ou não dos princípios em tempos pós-modernos. 

Observamos ainda que, além de verificar nos dicionários de terminologia 

arquivística e a literatura da área, optamos por examinar a prática, ou seja, a forma de 

organização dada aos arquivos pessoais, já que os arquivistas em geral têm alguma ideia 

a respeito deste conceito. No entanto, novamente a realidade específica dos arquivos 

pessoais nos mostrou como estes encontram-se custodiados nas mais diversas 

instituições, o que nos permitiu afirmar que, apesar de na maioria dos casos analisados 



 

 

211 

 

(no Museu da República, no Arquivo Nacional e na Fundação Casa de Rui Barbosa) a 

existência da ordem original tenha sido confirmada pelos profissionais, essa não 

necessariamente representava a ordem original como defendemos aqui, com ênfase no 

contexto de produção dos documentos. 

Conforme identificado pelos arquivistas, bibliotecários, historiadores e 

museólogos consultados, é possível encontrar uma ampla gama de ordens entendidas 

como originais, às vezes até descrevendo mais de uma ordem em um único fundo como 

sendo de alguma forma a original. Um problema óbvio - e que em arquivos pessoais se 

apresenta com certa regularidade - é o fato de que muitos desses arquivos, quando são 

recolhidos para as instituições custodiadoras, costumam estar em desordem e sem 

arranjo pré-definido, ou seja, o que caracteriza a maior parte dos arquivos pessoais é a 

quase completa ausência de uma organização pré-estabelecida, reconhecível a priori, 

dos documentos recolhidos nesses arquivos. 

Apresentamos algumas variantes que possibilitam observar a afirmativa acima, 

como o papel do próprio indivíduo, dos herdeiros, dos posteriores custodiantes dos 

documentos antes do recolhimento e do próprio profissional e da instituição que cuidam 

dos documentos. Nos arquivos pessoais selecionados para estudo, buscamos saber se foi 

possível encontrar evidências dos processos de produção e custódia dos fundos. Estudar 

o inventário do arquivo poderia ser uma chave, uma vez que este poderia apontar essas 

informações como parte do processo de organização. No entanto, estas informações, 

quando presentes nos inventários analisados, não foram suficientes, o que traduzimos 

como uma necessidade de se documentar a prática. 

A fim de garantir as diferentes possibilidades de interpretação que a leitura de 

seu conteúdo pode suscitar ao longo do tempo, os arquivos, especialmente os de caráter 

pessoal, devem ser tratados a partir dos princípios teóricos arquivísticos que visam a 

manutenção do contexto em que os documentos foram produzidos. Ao defendermos 

esta abordagem, destacamos que a tarefa arquivística de representar um arquivo pessoal 

nem sempre se mostra fácil, assim como o processo realizado a fim de entender o 

motivo da produção do arquivo. 

Nessa perspectiva, defendemos que cabe ao arquivista realizar uma criteriosa 

pesquisa nos documentos do arquivo e na história da produção, da doação e do 

recolhimento, assim como sobre a vida e obra do produtor do arquivo e sobre o contexto 

histórico. A partir desse estudo, o profissional poderá compreender o conjunto 
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documental e definir as abordagens, além de pensar o sistema de tratamento arquivístico 

a ser adotado, incluindo a preservação e o acesso. 

Apesar de optarmos, neste trabalho, por entender o princípio de respeito à ordem 

original como um princípio autônomo, com sólidas construções teóricas, isso não é um 

consenso na área. Assim como os fenômenos sociais, a produção de conhecimento 

também é algo dinâmico, em constante transformação e passível de rupturas. 

Embora possamos concordar - como os críticos do princípio de respeito à ordem 

original têm apontado com insistência - que localizar e recriar a ordem original torna-se 

um desafio nos arquivos pessoais, uma vez que este assume em muitos casos diferentes 

ordens ao longo dos anos e que estas podem ser significativas, não podemos concluir 

logicamente que cada uma é original. Ressaltamos aqui que a ordem em que os 

documentos são recebidos por um repositório pode fornecer evidência de certa fase de 

sua produção. Ou seja, o princípio de respeito à ordem original visa manter agrupados 

os documentos constituintes de um fundo na mesma ordem em que foram produzidos. 

Assim, a instituição de guarda do acervo deveria manter os documentos organizados de 

acordo com a primeira organização que o arquivo recebeu. 

Portanto, o princípio de respeito à ordem original não é a mesma coisa que 

ordem de chegada (recebimento) ou ordem física última dos documentos. Em muitos 

casos, o processo entre o produtor e a guarda envolve tempo, pessoas e interesses que 

potencialmente interferem na ordem original. Nesse processo, itens são misturados, 

manipulados e apagados. Documentos podem ter tido sua ordem original perturbada, 

muitas vezes durante o período de inatividade ou durante a transferência para as 

instituições. 

É válido ressaltar que em casos específicos o conjunto de documentos pode não 

ter ordem significativa, inclusive em arquivos pessoais, em virtude do produtor do 

arquivo não ser arquivista e não ter obrigação de manter seus documentos ordenados 

tanto física como intelectualmente. Em outros casos, a ordem original do produtor 

mostra-se inadequada para a recuperação da informação em ambientes de guarda. Nesse 

sentido, cabe ao arquivista impor a ordem dos documentos para facilitar o arranjo e a 

descrição, uma vez que o princípio do respeito pela ordem original não se estende a 

respeitar o caos inicial. 

Este ponto vem suscitando debates entre os arquivistas. Muitos autores 

acreditam que ele seria de aplicação inviável a partir do argumento de que, muitas 

vezes, o arquivo não teria uma organização que se apresentasse eficaz e que fizesse jus 
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ao modelo de organização e uso da pessoa que constituiu o arquivo. No entanto, 

defendemos que, por meio de um trabalho de pesquisa, o arquivista deve procurar 

reconstituir, em muitos casos, uma dada realidade a partir de vestígios, principalmente 

porque a ordem original é uma formulação de representação de sua produção, da gênese 

de determinada atividade. 

Respeitar e reconstruir a ordem original exige tomar uma posição com base em 

critérios rígidos, frutos de extenso trabalho investigativo. Principalmente por que, em 

alguns casos, não é uma ordenação física, e, sim, uma racionalidade lógica, que, para ser 

alcançada, supera a ordem física, por vezes sendo necessário inclusive desfazê-la. 

Estudar analiticamente o documento de arquivo e os vínculos que mantém com o 

órgão que o produziu, seja em fase de produção ou de acumulação, é um trabalho de 

pesquisa e de crítica sobre a gênese documental, onde o tratamento dos arquivos 

pessoais deve considerar o caráter do produtor como a chave para entender seu arquivo.  

Portanto, esta pesquisa, realizada a partir de uma abordagem que buscou 

entender o conceito do princípio de respeito à ordem original em diferentes pontos de 

interpretação presentes na literatura e na pesquisa empírica nos arquivos, buscou 

relacionar a teoria e a prática dos tratamentos de arquivos pessoais. Foi possível 

constatar lacunas e inconsistências nas formas como os arquivistas pensam e falam 

sobre os princípios arquivisticos, em especial o da ordem original, expresso inclusive na 

bibliografia. 

A discussão desta tese demonstra o quão tênue é a aplicação dos princípios 

arquivísticos, e sugere que os arquivistas devam começar a admitir mais aberta e 

amplamente a necessidade da pesquisa em sua prática. Na verdade, buscamos discutir e 

apresentar os pontos fortes e as limitações do que pensamos que representa ou deve 

representar o conceito de respeito à ordem original e de como este deve ser comunicado 

aos pesquisadores. 

Esperamos poder contribuir, tendo em vista a necessidade de aprimorar a teoria 

da Arquivologia, principalmente no que concerne aos arquivos pessoais. Esta tese tem o 

intuito de refletir criticamente sobre a temática, buscando contribuir para a consolidação 

desses arquivos como campo científico. 
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