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RESUMO 

Essa investigação tem como finalidade analisar a organização de arquivos pessoais 
à luz da teoria e de métodos da Arquivologia. Busca compreender o lugar e a 
trajetória dos arquivos pessoais no âmbito da Arquivologia, através do olhar de 
obras teóricas seminais da área. Apresenta as metodologias de organização de 
arquivos pessoais de instituições custodiadoras de arquivos desta natureza, 
considerando o processo de construção e o contexto político e social em que foram 
desenvolvidas. São elas: Academia Brasileira de Letras (ABL), Casa de Oswaldo 
Cruz (COC), Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 
Brasil (CPDOC) e Fundação Fernando Henrique Cardoso (FFHC). Em seguida, 
analisa a organização dos arquivos pessoais de Machado de Assis, Frederico 
Simões Barbosa, Negrão de Lima e Fernando Henrique Cardoso, que foram 
organizados a partir dessas metodologias. Problematiza a aplicação e aplicabilidade 
da teoria e métodos da Arquivologia nesses arquivos. Como resultado, observa-se 
que a organização desses arquivos pessoais segue o que as suas respectivas 
metodologias determinam. Também observamos que, apesar disso, as diretrizes 
estipuladas por algumas das metodologias conflitaram com a teoria e os métodos 
determinados pela Arquivologia, o que afetou diretamente na organização daqueles 
arquivos pessoais.   
 

Palavras-chave: Organização de arquivos pessoais. Arquivologia. Academia 
Brasileira de Letras (ABL). Casa de Oswaldo Cruz (COC). Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC). Fundação Fernando 
Henrique Cardoso (FFHC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This investigation aims to analyze the organization of personal archives in the light of 
theory and methods of Archival Science. It seeks to understand the place and 
trajectory of personal archives in the scope of Archival Science, through the look of 
seminal theoretical works in the area. It presents the methodologies for organizing 
personal archives of custodian of archives of this nature, considering the construction 
process and the political and social context in which they were developed. They are 
Academia Brasileira de Letras (ABL), Casa de Oswaldo Cruz (COC), Centro de 
Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) and 
Fundação Fernando Henrique Cardoso (FFHC). Then, it analyzes the organization of 
the personal archives of Machado de Assis, Frederico Simões Barbosa, Negrão de 
Lima and Fernando Henrique Cardoso, which were organized based on these 
methodologies. It questions the application and applicability of the theory and 
methods of Archival Science in these files. As a result, it is observed that the 
organization of these personal files follows what their respective methodologies 
determine. Also observed that, despite this, the guidelines stipulated by some of the 
methodologies conflicted with the theory and methods determined by Archival 
Science, which directly affected the organization of those personal archives. 
 

Keywords: Organization of personal archives. Archival Science. Academia Brasileira 
de Letras (ABL). Casa de Oswaldo Cruz (COC). Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC). Fundação Fernando 
Henrique Cardoso (FFHC). 
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1 INTRODUÇÃO 

Pode-se considerar que a história da humanidade está atrelada à história dos 

arquivos, pois o ser humano produz registros desde a pré-história. O homem 

compreendeu que a oralidade não era suficiente para garantir a preservação da 

memória e da cultura. Logo, criou mecanismos que pudessem mantê-las para 

posteridade. Assim, passou a registrar informação em suporte, o que podemos 

considerar documentos. Desde as pinturas rupestres, perpassando pelas tábuas de 

argila, papiros, pergaminhos até o papel e o suporte em meio eletrônico, a 

humanidade sempre produziu documentos com o objetivo de provar uma ação, 

direitos e preservar sua memória e sua cultura.  

Nesse sentido, evidencia-se que para compreender a história dos arquivos e 

o desenvolvimento da Arquivologia enquanto área do conhecimento, faz-se 

necessário conhecer o contexto histórico em que estão relacionados e inseridos. 

Não nos cabe discorrer com profundidade sobre a história dos arquivos e da 

construção da área, pois não é o objetivo dessa investigação. Todavia, é 

fundamental apresentar alguns apontamentos relativos ao desenvolvimento do 

arcabouço teórico-metodológico da Arquivologia, pertinentes à pesquisa.  

Assim, pode-se afirmar que partir da Revolução Francesa inicia-se uma nova 

maneira de compreender o papel e administração dos arquivos. Nessa perspectiva, 

a Revolução traz contribuições significativas para o desenvolvimento arquivístico. 

Uma delas é a concepção da primeira instituição arquivística, o Arquivo Nacional da 

França, criado em 1789, que tinha como objetivo recolher e preservar os 

documentos produzidos e acumulados pela nova nação. Além disso, outras 

instituições arquivísticas foram construídas como depósitos, a exemplo dos Arquivos 

Departamentais (POSNER, 2013). 

A Revolução Francesa também trouxe outra contribuição importante: o Estado 

passa a ser responsável pela custódia e preservação dos arquivos, devido ao valor 

histórico dos documentos (POSNER, 2013). Nessa perspectiva, compreendemos 

esse período como sendo um marco no que tange ao desenvolvimento da área, 

embora nesse momento ainda não tenhamos as teorias que a fundamentam.  

Um dos principais pilares teóricos se desenvolve a partir de meados do século 

XIX na Europa, uma vez que a necessidade de suprir uma demanda prática, qual 

seja a de organizar documentos de arquivo, demandou a busca por soluções que 
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pudessem resolver essa questão (SCHMIDT, 2015). Desse modo, o Princípio de 

Respeito aos Fundos é apresentado como uma alternativa, podendo ser 

considerado como o primeiro princípio teórico da área. 

Mais especificamente, em 24 de abril de 1841, instruções para classificar e 

ordenar arquivos foram promulgadas através da circular denominada Instructions 

pour la mise em ordre et le classement des archives départementales et 

communales (SCHELLENBERG, 2006). O conteúdo dessa circular foi elaborado e 

divulgado pelo arquivista historiador Natalis de Wailly e pode ser resumido em dois 

pontos centrais: “1 – A definição de fundo como conjunto de documentos de uma 

mesma proveniência5: corpo, instituição, família ou indivíduo; 2 – A precisão da 

ordem interna do próprio fundo” (MARTÍN-POZUELO CAMPILLOS, Maria Paz, 1996, 

p. 29, tradução nossa)6. A partir dessa exposição e da circular emitida em 24 de abril 

de 1841, encontra-se a origem do respect des fonds (SCHELLENBERG, 2006). 

 Na Prússia, em 1874, também visando a classificação de arquivos, foi 

desenvolvido o Provenienzprinzip ou Princípio da Proveniência, o qual estipulava 

que, em primeiro lugar, os documentos públicos deveriam ser arranjados a partir das 

unidades administrativos que lhes deram origem e, em segundo lugar, caso a 

unidade administrativa tivesse dado um arranjo aos documentos, aquele deveria ser 

mantido pela instituição de custódia (SCHELLENBERG, 2006).  

A partir do estabelecimento desses princípios para suprir a necessidade 

prática de organização de arquivos, mais especificamente a classificação, os 

arquivistas holandeses Samuel Muller, Johan A. Feith e Robert Fruin sistematizaram 

o que havia sido constituído em termos teóricos para a Arquivologia até então, e 

publicaram, em 1898, um manual enunciando cem regras para arranjo e descrição 

dos arquivos (SCHMIDT, 2015).   

Este manual é considerado o marco referencial do surgimento da Arquivologia 

enquanto área do conhecimento autônoma. E abrindo o manual, os arquivistas 

holandeses definiram, na regra 1, o objeto de estudo e de trabalho, o arquivo.  

                                                           
5
 Na literatura arquivística brasileira, proveniência é a tradução do termo espanhol procedencia. O 

termo procedência em português designa “[...] a origem mais imediata do arquivo, quando se trata de 
entrada de documentos efetuada por entidade diversa daquela que o gerou” (ARQUIVO NACIONAL, 
2005, p. 137). 
6
 Do original “La definición de fondo como conjunto de documentos de uma misma procedência: 

cuerpo, institución, família o individuo. 2 – La precisión del orden interno del próprio fondo”  (MARTÍN-
POZUELO CAMPILLOS, Maria Paz, 1996, p. 29).  
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Tais arquivistas explicam que a regra 1 é a base que versa sobre todas as 

outras (ARQUIVO NACIONAL, 1973), o que demonstra que as teorias e 

metodologias elaboradas que são aplicadas, foram construídas tendo como 

referencial aos documentos produzidos, recebidos e acumulados no âmbito das 

funções e atividades do Estado, ou seja, documentos de natureza pública 

(SCHMIDT, 2015). 

Alguns anos depois, em 1922, sir Hilary Jenkinson, arquivista britânico, 

escreveu o Manual of Archive Administration, cujo conteúdo também ajudou no 

estabelecimento do arcabouço teórico-metodológico da área. Nessa obra, o autor 

não definiu de maneira direta o que é arquivo, porém deixou evidente a necessidade 

que os documentos são resultados de atividades administrativas. Essa definição 

será melhor abordada na seção 2, ao discorrermos sobre a evolução dos arquivos 

pessoais nas principais obras teóricas da área.  

Tais discussões apresentam-se como necessárias uma vez que as definições 

clássicas de arquivo não contemplam aqueles produzidos, recebidos e acumulados 

ao longo da trajetória de um indivíduo, os denominados arquivos pessoais7.  

Os arquivos pessoais foram incluídos como objeto de estudo da Arquivologia 

pelo arquivista italiano, Eugenio Casanova, em sua obra Archivistica, de 1928. O 

autor expõe que as definições de arquivo até aquele momento eram insuficientes 

para explicá-lo em sua totalidade (CASANOVA, 1928). Afirma que, para além dos 

arquivos provenientes das entidades públicas e privadas, os arquivos pessoais 

também deveriam receber tratamento arquivístico. Nesse momento, Casanova 

formula uma definição, que será apresentada e analisada na seção 2.  

Todavia, por mais que os arquivos pessoais tenham sido incluídos na 

definição de arquivo, não houve uma análise crítica que compreendesse suas 

peculiaridades se comparados aos arquivos institucionais. Logo, a metodologia 

aplicada para organização do conjunto de documentos produzidos e acumulados 

pela administração pública foi transferida aos conjuntos de documentos produzidos e 

acumulados por pessoas físicas sem a análise se o arcabouço teórico-metodológico 

da Arquivologia, construído no contexto estatal, funcionava nos arquivos pessoais.  

Nesse sentido, essa investigação tem como pergunta de partida: como 

organizar arquivos pessoais de modo a refletir a trajetória do produtor, isto é, o 

                                                           
7
 No âmbito dessa investigação, utilizamos arquivo pessoal para nomear o arquivo de uma pessoa 

física, pois esta nomenclatura é comumente usada na literatura arquivística brasileira.  
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contexto de produção dos documentos? E como problema: a teoria arquivística, 

desenvolvida no bojo dos documentos de natureza pública, é adequada para a 

organização de arquivos pessoais?. Com base nisso, pretendemos confirmar ou não 

os pressupostos: 1 – Conceitos desenvolvidos para organizar arquivos institucionais 

foram transferidos para a organização de arquivos pessoais sem crítica ou 

adaptação e 2 – Os mesmos conceitos são utilizados de formas diferentes na 

organização de diferentes arquivos.  

Para responder tais questionamentos, utilizaremos como campo empírico as 

metodologias de organização aplicadas aos arquivos pessoais custodiados pelas 

seguintes instituições: Academia Brasileira de Letras (ABL), Casa de Oswaldo Cruz 

(COC), Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC), da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Fundação Fernando Henrique 

Cardoso (FFHC). É importante ressaltar que utilizaremos como base as 

metodologias mais recentes de cada instituição, bem como arquivos pessoais que 

estejam organizados de acordo com aquelas.  Nessa perspectiva, nas páginas 

seguintes apresentaremos as análises e comparações da organização dada ao 

Arquivo Machado de Assis, Arquivo Negrão de Lima, Fundo Frederico Simões 

Barbosa e Fundo Fernando Henrique Cardoso, custodiados pelas instituições 

supracitadas.  

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

 Analisar a organização de arquivos pessoais à luz da teoria e de métodos da 

Arquivologia. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Compreender o que são arquivos pessoais; 

 Analisar conceitos propostos pela literatura arquivística para organização de 

arquivos permanentes; 

 Conhecer metodologias para organização de arquivos pessoais da Academia 

Brasileira de Letras (ABL), Casa de Oswaldo Cruz (COC), Centro de Pesquisa 

e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) e Fundação 

Fernando Henrique Cardoso (FFHC); 
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 Explicitar a trajetória de vida dos produtores dos arquivos pessoais 

selecionados; 

 Verificar a aplicação e a aplicabilidade8 das metodologias.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Os arquivos pessoais causaram durante muito tempo um estranhamento na 

Arquivologia e nos arquivistas, uma vez que a área foi construída e se desenvolveu 

para organizar documentos provenientes da administração pública. A discussão 

sobre serem ou não passíveis de tratamento arquivístico ainda persiste, por mais 

que sejam contemplados no conceito de arquivo. Sendo assim, ao longo do tempo, 

diferentes metodologias foram utilizadas para sua organização.  

A problemática que ronda essa investigação deu-se a partir de nossas 

observações e inquietações a partir de experiências acadêmicas e profissionais 

enquanto discente do curso de graduação em Arquivologia na Universidade Federal 

Fluminense. Durante estágio na Academia Brasileira de Letras, trabalhamos 

diretamente com a organização e tratamento dos arquivos pessoais dos membros 

da instituição, principalmente com o arquivo do escritor Machado de Assis. A partir 

dessa experiência, notamos que a construção dos quadros de arranjo seguia uma 

orientação metodológica que ia de encontro aos conceitos da Arquivologia, tais 

como fundo, Princípio do Respeito aos Fundos e Princípio da Proveniência. Além 

disso, observamos que a organização focava-se nos interesses dos pesquisadores.  

Nesse sentido, verificamos também que arquivos pessoais já organizados não 

recebiam atualizações ou adaptações se estivessem satisfazendo a pesquisa dos 

consulentes. Ademais, percebemos que, algumas vezes, estes arquivos foram 

organizados de modo que determinados documentos ficassem em evidência, 

mesmo que isso implicasse de forma equivocada na aplicação do Princípio da 

Proveniência. A observação dessas situações causou inquietações, pois 

entendemos que muitas das dificuldades na organização destes acervos são 

comuns em instituições que custodiam arquivos pessoais.  

Além da Academia Brasileira de Letras, passamos um breve período na 

Fundação Casa de Rui Barbosa no projeto de pesquisa coordenado pela Profª Dra. 

Lucia Maria Velloso de Oliveira, denominado Tipologia documental na Família 

                                                           
8
  Os termos aplicação e aplicabilidade serão explicados na subseção “1.3 METODOLOGIA”  dessa 

investigação.. 
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Barbosa de Oliveira, cujo objetivo era contribuir na identificação de tipos 

documentais em arquivos pessoais. A partir dessa experiência, percebemos que, 

para além das dificuldades, é possível organizá-los refletindo as funções e 

atividades do produtor. 

Afora as questões vivenciadas em estágios e projetos de pesquisa, enquanto 

discente da graduação em Arquivologia foi possível constatar que o curso não 

possuía em seu quadro curricular nenhuma disciplina que contemplasse os arquivos 

pessoais. Entretanto, em nosso último período (02/2017), a disciplina optativa 

“Arquivos Pessoais” foi incluída no currículo de modo que, ao cursá-la, propiciou-nos 

mais reflexões.  

Desse modo, essa investigação “nasceu”9 através dessas observações e da 

percepção que a organização que é dada aos arquivos pessoais, muitas vezes, 

segue decisões contrárias às questões teóricas e metodológicas da Arquivologia. 

Pretende-se com esse trabalho apontar problemáticas e desafios na utilização da 

teoria arquivística em arquivos pessoais e, com isso, contribuir para melhores 

práticas na organização desses arquivos. 

 

1.3 METODOLOGIA  

Nessa subseção apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados 

nas etapas de construção dessa investigação. Entretanto, antes de descrevê-los, é 

necessário apresentar o conceito de pesquisa e sua classificação. Assim, como 

metodologia da pesquisa, utilizamos o conceito de Minayo, que o explica como  

[...] caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem 
da realidade. Ou seja, a metodologia inclui simultaneamente a 
teoria da abordagem (o método), os instrumentos de 
operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a 
criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade 
pessoal e sua sensibilidade) (MINAYO, 2011, p. 14). 
 

Para classificar a pesquisa, ressaltamos a necessidade de entendê-la. 

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 155), pesquisa é “[...] um procedimento formal, 

com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se 

constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades 

                                                           
9
 Essas inquietações também resultaram em um Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “O 

processo de elaboração do arranjo dos arquivos de Machado de Assis e Rui Barbosa: análise crítica 
e comparativa”, apresentado à Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para 
obtenção do grau Bacharel em Arquivologia, no ano de 2017. 
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parciais”.  Silva e Menezes (2005, p. 20) explicam que “pesquisa é um conjunto de 

ações, propostas para encontrar a solução para um problema, que têm por base 

procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa é realizada quando se tem um 

problema e não se têm informações para solucioná-los”.  

Silva e Menezes (2005) classificam a pesquisa em básica e aplicada, do 

ponto de vista de sua natureza; quantitativa e qualitativa, do ponto de vista da 

abordagem do problema; exploratória, descritiva e explicativa, do ponto de vista dos 

objetivos; bibliográfica, documental, experimental, levantamento, estudo de caso, 

expost-facto, ação e participante, do ponto de vista dos procedimentos técnicos.   

Assim, em relação a nossa investigação, pode-se afirmar que classifica-se 

como básica, já que esta caracteriza-se por “[...] gerar conhecimentos novos úteis 

para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista” (SILVA; MENEZES, 2005, 

p. 20), qualitativa, já que “[...] considera que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números” (SILVA; 

MENEZES, 2005, p. 20), exploratória, que segundo Gil, 

[...] têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torna-lo mais explícito ou a construir 
hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como 
objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta 
de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, 
de modo que possibilite a consideração dos mais variados 
aspectos relativos ao fato estudado (GIL, 2002, p. 41). 

 
 

Além disso, o autor afirma que na maioria dos casos, por seu caráter flexível, 

a pesquisa exploratória assume a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de 

caso. 

Compreende-se como pesquisa bibliográfica aquela “[...] desenvolvida com 

base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos” (GIL, 2002, p. 44). Optou-se pelo uso dessa pesquisa por permitir ao 

pesquisador uma ampla gama de conteúdo a respeito do problema apontado.  

Isto posto, para alcançar os objetivos específicos, Compreender o que são 

arquivos pessoais e Analisar conceitos propostos pela literatura arquivística para 

organização de arquivos permanentes, realizamos levantamento bibliográfico para 

compreender as diferentes definições dos conceitos apresentadas pela literatura. 

Utilizamos obras seminais à área, tais como: Manual de arranjo e descrição de 
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arquivos, publicado pela Associação dos Arquivistas Holandeses; A Manual of 

Archive Administration de Sir Hilary Jenkinson; Archivistica, de Eugenio Casanova; 

Arquivos Modernos: princípios e técnicas, de T. R. Schellenberg; Arquivos 

permanentes: tratamento documental, de Heloísa Liberalli Bellotto. Além disso, 

dicionários de terminologia arquivística e glossários nacionais e internacionais 

também fundamentaram esses objetivos, tais como: Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística (DIBRATE), do Arquivo Nacional (AN); Dicionário de 

Terminologia Arquivística, de Ana Maria de Almeida Camargo e Heloísa Liberalli 

Bellotto; Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia, de Murilo Bastos da Cunha e 

Cordélia Robalinho de Oliveira Cavalcanti e A glossary of archival and records 

terminology, de Richard Pearce-Moses. Ademais, artigos de periódicos também 

foram consultados. Para isso, as seguintes bases de dados foram utilizadas: Portal 

de Periódicos da CAPES, cuja busca se restringiu em artigos científicos em 

português e inglês, sem limitação de data de publicação e considerando todos os 

campos (título, autor e assunto); Base de Dados Referencial de Artigos de 

Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI), cuja busca dos termos se deu 

através das palavras-chave, também sem limitar o período de publicação; e a 

Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), cuja busca contemplou os 

campos: título, assunto, resumo português e resumo inglês e limitada a dissertações 

e teses em português e inglês. 

Os termos escolhidos para recuperação em português foram: arquivo pessoal, 

arquivos pessoais, coleção, terminologia, Arquivologia, fundo, Princípio do Respeito 

aos Fundos, Princípio da Ordem Original, Princípio da Proveniência, arranjo e 

descrição; e em inglês: personal paper, personal papers, manuscript, collection, 

terminology, Archive Science, fonds, archive group, record group,principle of 

provenance, arrangemente description. 

Já para o objetivo específico Conhecer metodologias para organização de 

arquivos pessoais da Academia Brasileira de Letras (ABL), Casa de Oswaldo Cruz 

(COC), Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC) e Fundação Fernando Henrique Cardoso (FFHC), apresentamos, 

respectivamente, as metodologias de cada uma destas instituições, sendo: Arquivo 

dos Acadêmicos: Guia Geral; Manual de Organização de Arquivos Pessoais; 

Metodologia de organização de arquivos pessoais: a experiência do CPDOC; e 

http://www.ciscra.org/mat/mat/term/275/520
http://www.ciscra.org/mat/mat/term/275/520
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Tempo e Circunstância: a abordagem contextual dos arquivos pessoais. Essas 

instituições foram selecionadas devido papel fundamental e referencial no âmbito da 

custódia e do tratamento de arquivos pessoais, de modo que suas metodologias 

influenciaram outras que organizaram e organizam arquivos dessa natureza. Nessa 

perspectiva, acessamos seus respectivos sites em busca de informações que 

explicassem seu cenário institucional e realizamos visitas técnicas para colher mais 

informações sobre o contexto social e político nos quais essas entidades estão 

inseridas, de modo que pudéssemos apresentar como as metodologias foram 

construídas.   

Além disso, foram realizadas duas entrevistas estruturadas, isto é, a partir de 

um roteiro com perguntas preestabelecidas. A primeira, datada do dia 22 de janeiro 

de 2020, foi realizada com Adelina Novaes e Cruz, pesquisadora e coordenadora do 

Núcleo de Audiovisual e Documentário do CPDOC e coordenadora executiva da 

Pós-Graduação em Cinema Documentário da FGV. A segunda, em 25 de janeiro de 

2020, realizada com o Prof. Dr. Renato de Mattos, professor adjunto do 

Departamento de Ciência da Informação do Instituto de Arte e Comunicação Social 

da Universidade Federal Fluminense. Além disso, atuou na organização do acervo 

custodiado pela Fundação Fernando Henrique Cardoso. Essas entrevistas tiveram 

como finalidade buscar informações mais detalhadas, que na perspectiva da 

pesquisa estavam ausentes, com pessoas que estiveram presentes no processo de 

aplicação da metodologia de organização dos arquivos pessoais custodiados pelo 

CPDOC e pela FFHC, visto que o conteúdo das metodologias dessas instituições 

não responderam satisfatoriamente as questões impostas por essa investigação. 

Todavia, entendemos que as metodologias da Academia Brasileira de Letras e da 

Casa de Oswaldo Cruz explicitam claramente as respostas das questões definidas 

por essa pesquisa. Assim, não houve necessidade de entrevistar representantes 

dessas instituições.  

Em cada uma das instituições, analisamos a metodologia mais recente, isto é, 

a vigente, aplicada à organização de arquivos pessoais. Para tanto, foi necessário 

verificar se estavam descritas e publicadas de alguma forma. Assim, analisamos a 

metodologia contida nas publicações: Arquivo dos Acadêmicos: Guia geral, da 

Academia Brasileira de Letras, Metodologia de organização de arquivos pessoais: a 

experiência do CPDOC, do Centro de Pesquisa e Documentação de História 
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Contemporânea do Brasil, o Manual de Organização de Arquivos Pessoais, da Casa 

de Oswaldo Cruz e Tempo e Circunstância: a abordagem contextual dos arquivos 

pessoais, sobre a organização de arquivos pessoais da Fundação Fernando 

Henrique Cardoso.  

Para os objetivos específicos Explicitar a trajetória de vida dos produtores dos 

arquivos pessoais selecionados, pesquisamos a trajetória de vida de cada produtor a 

partir de sites e artigos de periódicos. Também foi através destes sites que 

buscamos instrumentos de pesquisa, como inventários, para colher informações 

concernentes aos produtores, a saber: Machado de Assis, cujo arquivo está 

custodiado pela Academia Brasileira de Letras; Frederico Simões Barbosa, cujo 

arquivo está custodiado pela Casa de Oswaldo Cruz; Negrão de Lima, cujo arquivo 

está sob custódia do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas; Fernando Henrique 

Cardoso, cuja custódia do seu acervo encontra-se na Fundação Fernando Henrique 

Cardoso.   Selecionamos os arquivos pessoais desses indivíduos pautando-nos na 

seguinte diretriz: ser o primeiro conjunto de documentos cuja metodologia foi 

aplicada. Dessa forma, elegemos o Arquivo Machado de Assis, visto que a 

metodologia da ABL foi desenvolvida justamente para organização desse conjunto 

(ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2003); o Fundo Frederico Simões de Lima, 

cuja organização foi pautada no modelo de arranjo apresentado pela Dissertação 

defendida em 2003 pelo Prof. Dr. Paulo Roberto Elian dos Santos e que, 

posteriormente, a instituição foi consolidando os procedimentos metodológicos 

cobrindo as etapas de identificação, captação, conservação, arranjo e descrição dos 

arquivos pessoais, originando a publicação da metodologia (SANTOS, 2020); e o 

fundo Fernando Henrique Cardoso, cuja organização se deu pois a Fundação 

Fernando Henrique Cardoso queria garantir o “[...] rigor técnico para manter a 

integridade do acervo nele depositado” (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 11). 

Entretanto, no decorrer dessa investigação, descobrimos, através da entrevista 

realizada com Adelina Novaes e Cruz, representante do Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas, 

que a instituição não possuía registros precisos de qual arquivo pessoal foi o 

primeiro a ser organizado pela metodologia, uma vez que diferentes arquivos 

pessoais foram organizados simultaneamente (CRUZ, 2020). Assim, selecionamos o 
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conjunto de documentos de Negrão de Lima porque sua organização contém 

elementos análogos com aqueles contidos nos outros arquivos pessoais. 

Por fim, para o objetivo específico Verificar a aplicação e aplicabilidade das 

metodologias, analisamos os dados obtidos a fim de verificar a aplicação e 

aplicabilidade dessas metodologias no que tange à organização dos respectivos 

arquivos pessoais selecionados. Dessa forma, faz-se importante ressaltar, para fins 

de entendimento de toda pesquisa, que trabalhamos com um dos significados do 

conceito de aplicação, que é “emprego, na prática, dos fundamentos de uma teoria”, 

cuja etimologia vem do latim applicatĭo (MICHAELIS, 2019, não paginado). Em 

contrapartida, entendemos por aplicabilidade “qualidade do que tem aplicação ou é 

aplicável”, cuja etimologia é derivada do latim applicabĭlis+dade (MICHAELIS, 2019, 

não paginado).  

Logo, para alcançar esse objetivo, analisamos os conceitos utilizados em 

cada uma das organizações dos arquivos pessoais anteriormente apresentados, 

comparando-os com aqueles que suas respectivas metodologias apresentam. Dessa 

forma, buscamos averiguar até que ponto as relações existentes entre teoria e 

prática se interseccionam, sempre averiguando a aplicação e a aplicabilidade no 

arcabouço teórico-prático determinado pela metodologia na organização de seu 

respectivo arquivo pessoal. Em contrapartida, também investigamos a aplicação e 

aplicabilidade da teoria e métodos da Arquivologia utilizados na construção das 

metodologias.  
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2 OS ARQUIVOS PESSOAIS À LUZ DA TEORIA ARQUIVÍSTICA 

Os indivíduos, bem como as instituições públicas e privadas, produzem e 

acumulam documentos que refletem suas funções e atividades ao longo de sua 

existência. Especificamente em relação à existência humana, é correto pressupor a 

produção de registros documentais que evidenciam a trajetória profissional, os 

interesses, as relações culturais, sociais e familiares de cada um. Esses registros 

podem ter caráter oficial, como certidão10 de nascimento e certidão de casamento, 

ou informal, como cartas11 de amor ou diário12 pessoal. Diante disso, observamos 

que os arquivos produzidos por pessoas são constituídos por diferentes espécies e 

tipos documentais, o que os tornam um campo de pesquisa interessante para 

analisar criticamente como a teoria arquivística é utilizada em sua organização, uma 

vez que a Arquivologia, enquanto área do conhecimento, surge e constrói seu 

arcabouço teórico-metodológico a partir de documentos oriundos de ações públicas 

governamentais.  

Nessa perspectiva, nos baseamos em Camargo e Bellotto (1996, p. 05, grifo 

nosso) para apresentar a definição de arquivo, ou ainda, de documento de arquivo, 

ou seja, o “conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou do 

suporte, são reunidos por acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou 

jurídicas, públicas ou privadas”. A partir dessa definição, entendemos que o conjunto 

de documentos de indivíduos pode possuir caráter arquivístico, já que “[...] o que 

caracteriza um arquivo é o seu vínculo com o produtor e com as atividades que lhe 

deram origem” (ABREU, 2016, p. 24).  

Todavia, mesmo que atualmente contemplados por pesquisas na 

Arquivologia, os arquivos pessoais foram durante muito tempo deixados à margem 

no espaço de discussão teórica da área, talvez porque “tradicionalmente, os 

arquivos pessoais [...] têm tido um tratamento bem diferente daquele que 

concedemos aos arquivos institucionais” (CAMARGO, 2008, p. 05). Oliveira (2012, p. 

24) atribui esse cenário ao “[...] lugar que os documentos produzidos e acumulados 

pelos indivíduos ocuparam e ainda ocupam no âmbito das instituições com vocação 

                                                           
10

 Segundo Bellotto (2002, p. 57), certidão é um “documento diplomático testemunhal comprobatório. 

Documento emanado de fé pública, mediante o qual se transcreve algo já registrado em documento 
de assentamento, elaborado segundo as normas notariais ou jurídico-administrativas”. 
11

 Carta é um “documento não diplomático, mas de desenho mais ou menos padronizado, informativo, 
ascendente, descendente, horizontal, conforme o caso” (BELLOTTO, 2002, p. 51). 
12

 Diário é um “documento não diplomático testemunhal de assentamento” (BELLOTTO, 2002, p. 65).  
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para a preservação dos registros da sociedade”, ao passo que Camargo (2007) 

explica que os autores clássicos da área se ocuparam com os documentos 

provenientes de instituições, enquanto que os pessoais eram considerados coleções 

de documentos e não arquivos.  

Nesse sentido, essa seção tem por objetivo apresentar o “lugar” que os 

arquivos pessoais ocupam no arcabouço teórico-metodológico da Arquivologia. Além 

disso, analisamos os métodos propostos pela literatura para organização de 

arquivos permanentes, além de conceitos que os circundam. 

 

2.1 CONCEITUAÇÃO DE ARQUIVOS PESSOAIS 

Para compreender um conceito de uma área do conhecimento, faz-se 

necessário de antemão entendê-lo enquanto tal. Dalhberg (1978, p. 102) define 

conceito como “[...] compilação de enunciados verdadeiros sobre determinado 

objeto, fixada por um símbolo linguístico. Esse símbolo pode ser verbal ou não-

verbal, ou seja, pode ser formado de sinais ou conjunto de sinais independentes das 

palavras”.  Ou seja, um conceito não abarca apenas sua definição, sendo esta 

apenas um dos elementos constitutivos necessários para sua construção. 

Compreender seus elementos favorece que não exista confusões entre conceitos 

distintos, mesmo que possuam entre si relações de semelhança, tais como arquivos 

pessoais e papeis pessoais, citando um exemplo que se insere no âmbito dessa 

investigação.  

Nessa linha de pensamento, Camargo (2009) expõe que existem diferentes 

termos que representam um conjunto de documentos de pessoa física, tais como: 

manuscripts, personal papers, écrits personnels, carte personali, espólios e outros. A 

autora vai além e explica que o 

fato de não haver, entre nós, palavra específica para designá-los [...], 
e, consequentemente, distingui-los dos arquivos institucionais, não 
resultou, na prática, na adoção de procedimentos comuns, nem 
impôs o reconhecimento dos atributos que permitiriam vê-los como 
conjuntos orgânicos e autênticos, marcadamente representativos das 
atividades que lhes deram origem. O recurso ao pleonasmo, 
portanto, adverte para a necessidade de submeter tais documentos à 
abordagem própria dos arquivos, em benefício das pesquisas que, 
sob diferentes ópticas, deles se alimentam (CAMARGO, 2009, p. 28). 

 

Compreendemos, a partir da citação supracitada, que os termos, embora 

façam relação de similaridade, não são arquivos pessoais, pois não possuem as 
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qualidades, tais como organicidade e autenticidade, que os tornam documentos de 

arquivo. Dessa maneira, o tratamento que lhes era concedido variava de acordo com 

a necessidade, muitas vezes de pesquisa histórica, da instituição que os custodiava. 

Diante da sua inclusão na definição de arquivo, a partir da definição apresentada por 

Casanova em sua obra de 1928, os arquivos pessoais passaram a ser 

compreendidos como conjuntos orgânicos de documentos, produzidos, recebidos e 

acumulados como resultado de funções, atividades e interesses do produtor. 

Consequentemente, o tratamento mudou, favorecendo a utilização dos mesmos 

procedimentos comuns aplicados aos arquivos permanentes de instituições públicas 

e privadas.  

Nessa linha de pensamento, por mais que o termo “arquivos pessoais” seja 

aceito na comunidade arquivística brasileira, este precisa ser melhor examinado. 

Nessa esteira de discussão, Camargo (2009) afirma que  

Embora se admita seu uso na comunidade arquivística brasileira, o 
mais correto seria dizer arquivos de pessoas (desta ou daquela 
pessoa, tratada individualmente) ou de categorias ocupacionais (de 
estadistas, de literatos, de cientistas etc.), ao menos para não 
conflitar com três situações distintas, igualmente questionáveis, em 
que o epíteto é aplicado. Refiro-me aos documentos sobre pessoas, 
presentes nos arquivos institucionais, e, no âmbito dos documentos 
efetivamente acumulados por indivíduos, a parcelas específicas do 
arquivo: àquelas que não resultam do exercício de funções públicas 
e àquelas representadas por documentos identitários (CAMARGO, 
2009, p. 28, grifo da autora). 

 

Além da inadequação da nomenclatura apresentada pela autora, as 

definições também possuem divergências. O Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística - DIBRATE explicita que arquivo pessoal é o “arquivo de pessoa física” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 34). Tal afirmativa nos permite considerá-la 

insuficiente, uma vez que não esclarece o vínculo indissociável entre a produção 

documental e o produtor. A obra também inclui arquivos pessoais na definição de 

arquivo privado, fixado como “arquivo de entidade coletiva de direito privado, família 

ou pessoa. Também chamado arquivo particular” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 

35, grifo nosso).  

O Dicionário de Terminologia Arquivística elaborado por Ana Maria de 

Almeida Camargo e Heloísa Liberalli Bellotto não dispõe do termo “arquivos 

pessoais”, porém é possível observá-lo na descrição de arquivo privado, definido 

como “conjunto de documentos acumulados em decorrência das atividades de 
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pessoas físicas e jurídicas de direito privado, depositados ou não em instituições 

públicas” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 08).  

Ao compará-las, observamos que, embora os arquivos pessoais estejam 

inseridos nos arquivos privados, a primeira definição pode deixar dúvida em relação 

ao caráter natural e orgânico daqueles arquivos. Entretanto, se a esmiuçarmos, 

percebemos que aquele está embutido no termo “arquivo”, visto que o DIBRATE o 

define como “conjunto de documentos produzidos e acumulados por entidade 

coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, 

independentemente da natureza do suporte” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 27). 

Em contrapartida, o dicionário elaborado pelas professoras Ana Maria de Almeida 

Camargo e Heloísa Liberalli Bellotto evidenciam pontualmente a qualidade de “ser 

arquivístico” dos arquivos privados, quando referem-se a necessidade do conjunto 

de documentos ser acumulado, ou seja, formado progressivamente, organicamente 

e naturalmente, no exercício de atividades de pessoas físicas ou jurídicas de direito 

privado. 

No que tange a essa conjuntura, Bellotto (2006) expressa que  

A conceituação de arquivos pessoais está embutida na própria 
definição geral de arquivos privados, quando se afirma tratar-se de 
papéis produzidos/recebidos por entidades ou pessoas físicas de 
direito privado. O que se pode aqui especificar é que, sendo papéis 
ligados à vida, à obra e às atividades de uma pessoa, não são 
documentos funcionais e administrativos no sentido que possuem os 
de gestão de uma casa comercial ou de um sindicato laboral. São 
papéis ligados à vida familiar, civil, profissional e à produção política 
e/ou intelectual, científica, artística de estadistas, políticos, artistas, 
literatos, cientistas etc. Enfim, os papéis de qualquer cidadão que 
apresente interesse para a pesquisa histórica, trazendo dados sobre 
a vida cotidiana, social, religiosa, econômica, cultural do tempo em 
que viveu ou sobre sua própria personalidade ou comportamento 
(BELLOTTO, 2006, p. 256). 

 

As discussões supracitadas evidenciam a problemática que ronda o conceito. 

E, nesse sentido, por acreditarmos que este engloba o caráter arquivístico, 

concordamos com Oliveira (2012, p. 33), para quem os arquivos pessoais são o 

“conjunto de documentos produzidos, ou recebidos, e mantidos por uma pessoa 

física ao longo de sua vida e em decorrência de suas atividades e função social”. 

Cumpre ressaltar que, nessa investigação, nos ateremos dessa definição para 

circunscrever o conceito de arquivos pessoais. 
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2.1.1 Termos diferentes, sentidos iguais?: o conceito de arquivos pessoais e 

sua relação com os termos coleção (colletions), papeis pessoais (personal 

papers) e manuscritos (manuscripts) 

Anterior às perspectivas que pensam os arquivos pessoais enquanto 

documentos de arquivo, geralmente aqueles eram considerados dignos de serem 

preservados nas bibliotecas. E isso se justifica, segundo Camargo (2008), porque:  

 

Em primeiro lugar, só conservamos documentos de pessoas que 
tiveram alguma expressão ou algum destaque no mundo da política, 
da ciência, da arte, da filosofia ou da literatura. E por isso sempre 
pareceu natural que tais documentos acompanhassem as obras que 
publicaram, ou seja, que fossem entregues às bibliotecas. No mundo 
todo vamos encontrar esse destino mais ou menos óbvio para o 
arquivo pessoal do escritor, qualquer que tenha sido sua área de 
especialidade: à obra publicada (o livro e o artigo, por exemplo) 
seguem-se os documentos produzidos em estágios anteriores a sua 
forma final, isto é, os esboços, as minutas, os rascunhos, as 
primeiras versões e os originais. Os demais documentos do arquivo, 
a critério do doador ou do donatário, acabam ficando sob a custódia 
da biblioteca (CAMARGO, 2008, p. 05-06). 

 

Por isso é que os conjuntos de documentos produzidos, recebidos e 

acumulados por uma pessoa ao longo de sua trajetória podem ser expressos por 

diferentes formas, tais como coleções, papeis pessoais e manuscritos13 (OLIVEIRA, 

2012). E já que, nessa investigação nos propusemos a refletir acerca da 

organização desses conjuntos de documentos, se faz necessário compreender 

essas diferentes formas. 

 

2.1.1.1 Coleções (collections) 

Os arquivos pessoais eram, e muitas vezes ainda são, considerados coleções 

de documentos, já que “[...] são apresentados (e os arquivistas públicos, seus 

detratores, enfatizam isso) como mais artificiais, antinaturais, arbitrários, parciais, 

algo realmente mais próximo de um material de biblioteca [...]” (COOK, 1998, p. 132, 

grifo nosso). 

A citação de Cook (1998) nos leva a refletir sobre como os arquivos pessoais 

foram desqualificados por alguns arquivistas, visto que suas experiências 

profissionais foram pautadas em arquivos oriundos da administração pública. Assim, 

                                                           
13

 Optou-se em deixar os termos na língua vernácula para evitar confusões conceituais.  
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ao contrário do que acontece nas instituições onde os documentos são produzidos a 

partir de ações pré-estabelecidas jurídica e legalmente, os arquivos pessoais, em 

muitos de seus documentos, são acumulados por conta dos interesses do produtor. 

Ademais, sofrem interferências, como supressões e eliminações de parte da 

documentação, tanto pelo titular quanto de seus herdeiros. Talvez estes sejam 

alguns dos motivos pelos quais foram considerados artificiais, antinaturais, 

arbitrários e parciais.  

Na terminologia arquivística brasileira, o termo coleção está atrelado à 

intenção de reunir documentos ou objetos por um colecionador. Nessa perspectiva, 

Camargo e Bellotto (1996, p. 17) definem coleção como uma “reunião artificial de 

documentos que, não mantendo relação orgânica entre si, apresentam alguma 

característica comum”. E justamente devido ausência da organicidade e também por 

abranger diversos temas, não podem ser considerados documentos de arquivo. 

Porém, Oliveira (2012) aponta que no âmbito da literatura arquivística canadense e 

americana, esse termo é associado aos documentos pessoais e familiares. Essa 

afirmativa se confirma quando Hensen (1989 apud Pearce-Moses, 2005) afirma que 

coleção é 

Um conjunto de material de arquivo formado por ou em torno de uma 
pessoa, família, entidade coletiva ou assunto de uma fonte comum 
como um produto natural de atividade ou função, ou reunido de 
maneira proposital e artificial, sem levar em consideração a 
proveniência original [pode conter manuscritos, documentos] 
correspondência, memorandos, fotografias, mapas, desenhos, 
materiais quase impressos, panfletos, folhas de rascunho, panfletos, 
recortes de jornais, filmes, arquivos de computador, etc (HENSEN, 
1989 apud PEARCE-MOSES, 2005, p. 76, tradução nossa, grifo 
nosso)14. 

 

Isso nos leva a refletir, mais uma vez, em como a nomenclatura dos termos 

pode levar a equívocos conceituais e, consequentemente, no tratamento que vai ser 

aplicado aos arquivos pessoais quando estes chegarem a uma instituição de 

custódia.  

 
 

 

                                                           
14

 Do original “A body of archival material formed by or around a person, family group, corporate body, 
or subject either from a common source as a natural product of activity or function, or gathered 
purposefully and artificially without regard to original provenance.[May contain manuscripts, 
documents] correspondence, memoranda, photographs, maps, drawings, nearprint materials, 
pamphlets, periodical tear-sheets, broadsides, newspaper clippings,motion picture films,computer 
files,etc” (HENSEN, 1989 apud PEARCE-MOSES, 2005, p. 76) 
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2.1.1.2 Papeis pessoais (personal papers) 

Outro termo relacionado aos arquivos pessoais é papeis pessoais. Pearce-

Moses (2005, p. 292, tradução nossa) o apresenta como “documentos criados, 

adquiridos ou recebidos por um indivíduo no decorrer de seus negócios e 

preservados em sua ordem original (se tal ordem existir)15”.  

Em contrapartida, Duranti e Franks (2015) utilizam o termo personal 

records/personal archives para designar o que compreendemos como arquivos 

pessoais. Segundo as autoras, “documentos pessoais/arquivos pessoais são 

documentos criados por indivíduos ou grupos familiares no decurso de suas 

atividades” (DURANTI; FRANKS, 2015, p. 266, tradução nossa)16. Apesar da mesma 

definição para os dois vocábulos, as autoras problematizam uma diferença 

resultante da ideia de um coletivo 

Arquivos pessoais/documentos pessoais compreendem documentos 
cuja proveniência é um indivíduo ou um grupo familiar. O termo 
arquivo pessoal enfatiza a coletividade do fundo, enquanto os 
documentos pessoais enfatizam as funções de indivíduos e famílias 
que criam registros e as qualidades desses documentos como 
registros (DURANTI; FRANKS, 2015, p. 266, tradução nossa)17. 

 

Nesse sentido, podemos entender que o termo arquivos pessoais, nessa 

perspectiva, refere-se a ideia de mais de um fundo constituído por documentos 

pessoais. Entretanto, estes documentos pessoais estão vinculados à condição de 

serem de arquivo, isto é, produzidos e acumulados no decorrer das funções e 

atividades do produtor durante sua existência.  

Outra discussão é apresentada por Oliveira (2012, p. 31) que identifica que “a 

expressão [personal papers] indica implicitamente que apenas documentos em 

papel seriam objeto desses arquivos, excluindo fotografias e os objetos 

tridimensionais”, ou seja, o termo é limitador.  

 

 

 

                                                           
15

 Do original “Documents created, acquired, or received by an individual in the course of his or her 
affairs and preserved in their original order (if such order exists)” (PEARCE-MOSES, 2005, p. 292). 
16

 Do original “Personal records/personal archives are documents created by individuals or family 
groups in the course of their activities” (DURANTI; FRANKS, 2015, p. 266). 
17

 Do original “Personal archives/records comprise documents whose provenance is an individual or a 
family group. The term personal archives emphasizes the collectivity of an archival fonds while 
personal records emphasizes the functions of individuals and families creating records and these 
documents‟ qualities as record” (DURANTI; FRANKS, 2015, p. 266). 
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2.1.1.3 Manuscritos (manuscripts) 

No que tange aos manuscritos, Artierès (1998, p. 12) explica que desde o 

século XVIII a sociedade assiste à valorização da escrita pessoal e que esse 

reconhecimento se relaciona com “[...] a mudança profunda do estatuto dos 

manuscritos dos escritores”. Já Hobbs apresenta que essa 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” (HOBBS, 2016, p. 304).  

Nessa linha de pensamento, Berner (1983) nos permite entender que 

Nos Estados Unidos, a tradição dos manuscritos (também conhecida 
como tradição dos manuscritos históricos) era uma abordagem 
antiquária para coletar documentos pessoais e públicos que surgiram 
no início do século XIX. Como muitas agências governamentais 
fizeram pouco para cuidar de seus documentos, muitas sociedades e 
bibliotecas históricas procuraram adquirir, preservar e publicar 
registros privados e públicos que se concentravam em “grandes 
americanos” e documentavam a revolução e a nova democracia. Os 
documentos eram frequentemente adquiridos individualmente e 
venerados por causa de seu valor associativo ou autógrafos, em vez 
de seu conteúdo. (BERNER, 1983 apud DURANTI; FRANKS, 2015, 
p. 241, tradução nossa)18. 

 

 

Podemos compreender, a partir da citação supracitada, que a assinatura de 

indivíduos importantes era fundamental para adquirir os manuscritos, ou seja, a 

figura do produtor era privilegiada. Essa tradição se estende, muitas vezes, até os 

dias atuais, considerando que muitas instituições que custodiam arquivos pessoais 

os recolhem devido à importância do produtor. Dessa maneira, instituições que 

custodiam arquivos de cientistas ou escritores preferem o recolhimento de conjuntos 

de documentos nessas condições. 

De todo modo, não podemos deixar de considerar que o termo manuscrito 

remete à ideia de documento escrito a mão ou uma versão preliminar de um trabalho 

antes de sua publicação (PEARCE-MOSES, 2005). Logo, este também não é o mais 

adequado para definir arquivos pessoais, pois trata-se de uma forma documental.  

                                                           
18

 Do original “In the United States, the manuscripts tradition (also known as the historical manuscripts 
tradition) was an antiquarian approach to collecting personal and public records that emerged in the 
early nineteenth century. Because many government agencies did little to care for their records, many 
historical societies and libraries sought to acquire, preserve, and publish private and public records 
that focused on „great Americans‟ and documented the revolution and new democracy. The records 
were often acquired individually and venerated because of their associational value or autographs, 
rather than their contente” (BERNER, 1983 apud DURANTI; FRANKS, 2015, p. 241). 
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Todos os termos supracitados nos levam a pensar nos arquivos pessoais. 

Entretanto, nenhum deles apresenta explicitamente o entendimento desses arquivos 

como conjunto de documentos produzidos, recebidos e acumulados por pessoas 

físicas, no decorrer das funções e atividades em suas trajetórias de vida. 

 

2.2 A TRAJETÓRIA DOS ARQUIVOS PESSOAIS FRENTE À TEORIA 

ARQUIVÍSTICA 

A Arquivologia é uma área do conhecimento construída a partir do tratamento 

dos documentos de natureza pública. O caráter probatório desses documentos está 

ligado à ideia de garantia de inviolabilidade dos instrumentos jurídicos-legais. Por 

isso, é possível afirmar que os documentos públicos possuem uma fórmula 

diplomática, uma oficialidade que lhes garante o status de pertencente ao arquivo.  

Justamente por serem documentos geralmente desprovidos dessa 

oficialidade, é que “os arquivos pessoais, por suas características informais, testam 

os limites dos princípios teóricos da Arquivologia, ao mesmo tempo em que, 

paradoxalmente, os reforçam [...]” (ANCONA LOPEZ, 2003, p. 70). 

Por conta desse cenário, esses arquivos foram, tradicionalmente, deixados 

numa espécie de “limbo” pela teoria arquivística tradicional. Segundo Abreu (2017, 

p. 23), “[...] é recorrente entre os autores que se debruçam sobre os arquivos 

pessoais a identificação de um „não lugar‟ ou de um „lugar periférico‟ desses 

conjuntos no processo de constituição da Arquivologia enquanto campo do saber”. 

Assim, entendemos que a razão desse desvio pode ser explicada uma vez que a 

teoria arquivística foi formulada “[...] sobretudo por autores que trabalham ou têm 

experiência em arquivos nacionais ou, mais recentemente, institucionais, onde a 

ênfase recai no aspecto empresarial e coletivo, e não no individual e idiossincrático” 

(HOBBS, 2018, p. 261). 

Nessa perspectiva, se faz necessário identificar o “lugar” dos arquivos 

pessoais no desenvolvimento da teoria arquivística através de fundamentais autores 

da área e de contextos nos quais o pensamento arquivístico teve mais impacto. 
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2.2.1 O lugar dos arquivos pessoais em obras teóricas seminais da 

Arquivologia 

Apesar dos arquivos pessoais não ocuparem, durante muito tempo, um lugar 

de destaque na construção teórico-metodológica da Arquivologia, é possível pontuar 

algumas iniciativas nesse sentido. Segundo Nougaret (2006), na França, os arquivos 

privados, incluindo os arquivos pessoais, foram inseridos no cenário arquivístico no 

século XIX por conta do interesse histórico. Todavia, somente em 03 de janeiro de 

197919, com a implantação da lei sobre arquivos, é que os documentos pessoais 

foram conceituados como aqueles que não são produzidos e acumulados pelas 

funções e atividades do Estado ou proveniente de entidades de direito privado que 

realizam a gestão de serviços públicos. Através dessa legislação também foi 

reconhecido que os arquivos públicos podiam receber arquivos privados desde que 

estes tivessem algum interesse para pesquisa histórica. Isto é, o valor dos arquivos 

pessoais estava vinculado à questão de patrimônio nacional (NOUGARET, 2006).  

Já no do Reino Unido, Oliveira (2012) esclarece que, em 02 de abril de 1869, 

foi constituída a Royal Commission on Historical Manuscripts, conhecida como 

Historical Manuscripts Commission (HMC), que tinha a “[...] finalidade de publicar 

manuscritos de interesse histórico, legal, científico e para a literatura, originários de 

instituições e de famílias” (OLIVEIRA, 2012, p. 28). Diante disso, é possível 

compreender que também no Reino Unido a importância desses arquivos estava 

ligada à pesquisa histórica. 

Em outros países, como Estados Unidos e Canadá, atividades semelhantes 

foram desenvolvidas. No primeiro, a Library of Congress, de setembro de 1916 a 

junho de 1917, realizou um mapeamento com o intuito de identificar coleções de 

documentos de americanos cujo papel foi relevante para o país e que estavam sob 

custódia de “[...] instituições de pesquisa, sociedades históricas, bibliotecas e 

universidades” (OLIVEIRA, 2012, p. 29). Enquanto que no Canadá, os arquivos 

pessoais ligavam-se a ideia de fonte de pesquisa (OLIVEIRA, 2012). 

Em relação à Arquivologia enquanto campo do conhecimento, a comunidade 

da área costuma se referir ao Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos20 

publicado em 1898 pelos arquivistas holandeses Samuel Muller, Johan Feith e 

Robert Fruin, sob os auspícios da Associação dos Arquivistas Holandeses, como o 

                                                           
19

 Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. 
20

 Título original: Handlciding vocr het ordenen em beschreijven van Archieven. 



37 

 

“[...] marco referencial que situa o surgimento institucional da Arquivologia enquanto 

área de saber [...]” (SCHMIDT, 2015, p. 95, grifo da autora). Esse Manual 

sistematizou princípios arquivísticos e determinou a autonomia da área em relação a 

outras, como Biblioteconomia, Paleografia e Diplomática (SCHMIDT, 2015).  

Além do manual elencar cem regras para arranjo e descrição de arquivos, 

seus autores comentam,ponto a ponto, cada uma dessas regras. Logo na primeira, 

definem arquivo como 

 

[...] conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso, 
recebidos ou produzidos oficialmente por determinado órgão 
administrativo ou por um de seus funcionários na medida em que tais 
documentos se destinavam a permanecer na custódia desse órgão 
ou funcionário (ARQUIVO NACIONAL, 1973, p. 13, grifo nosso). 

 

Para não deixar dúvidas sobre a necessidade do caráter oficial da 

constituição de um arquivo, os arquivistas explicam que 

Somente os documentos oficiais, isto é, os recebidos ou produzidos 
pelos órgãos administrativos ou pelos funcionários, a título oficial, 
pertencem a um arquivo. Os recebidos ou produzidos a outro título, 
pelos membros de um órgão administrativo, ou pelos seus 
funcionários, e frequentemente encontrados no arquivo, não lhe 
pertencem (ARQUIVO NACIONAL, 1973, p. 15, grifo nosso). 

 

Diante disso, está claro que o que os autores do Manual entendem como 

documento de arquivo aquele de natureza pública, considerado histórico e 

custodiado por uma instituição arquivística. Os arquivistas holandeses, na regra três, 

pontuam que entidades privadas e seus funcionários podem originar arquivo, pois as 

funções e atividades se assemelham com as encontradas em instituições públicas 

(ARQUIVO NACIONAL, 1973). Todavia, afirmam que “o negociante, da mesma 

forma que a Sociedade comercial ou a companhia, dispõe de um arquivo, composto 

do diário, razão, cartas recebidas, cópias das cartas expedidas, e assim por diante” 

(ARQUIVO NACIONAL, 1973, p. 19). Essa assertiva pode nos levar a entender que 

os holandeses também entendiam o conjunto de documentos de pessoas físicas 

como arquivos. Porém, numa análise mais acurada, compreendemos que a 

etimologia da palavra “negociante” vem do latim negocians, significando “pessoa que 

trata de negócios” ou “pessoa que exerce o comércio” (MICHAELIS, 2019, não 

paginado). Isso significa que somente nessa pequena esfera, nessa função, sempre 

ressaltando o caráter oficial, é que, para o tiro holandês, o indivíduo pode produzir 
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um arquivo, isto é, como resultado de atividades comercias que são, de alguma 

forma, regulamentadas por administrações públicas.  

Já em relação aos arquivos pessoais, cumpre destacar que os holandeses 

nada mencionam de maneira explícita. Afirmam que os manuscritos são acumulados 

arbitrariamente de modo que formam coleções. Além disso, determinam que “os 

documentos de um arquivo de família não formam um todo: foram, não raro, 

agrupados segundo os mais estranhos critérios e falta-lhes a conexão orgânica de 

um arquivo no sentido em que o define o presente Manual” (ARQUIVO NACIONAL, 

1973, p. 19). Dito isso, podemos observar que os arquivos pessoais não foram 

contemplados na definição conceitual de arquivo do referido Manual, considerado, 

como mencionamos, uma obra que inaugura a entrada do campo dos arquivos na 

perspectiva de área do conhecimento. 

Vinte e quatro anos depois da publicação dos holandeses,em 1922, o 

arquivista britânico Sir Hilary Jenkinson publicou o Manual de Administração de 

Arquivos21, cujo objetivo era apresentar a construção teórica e prática da 

Arquivologia, incluindo a problemática dos arquivos da guerra. É importante ressaltar 

que até esse momento o Manual de Arranjo e Descrição, publicado pelo trio 

holandês, ainda não havia sido traduzido para o inglês, porém Jenkinson se baseou 

nas cem regras descritas no mesmo para refletir sobre as questões relacionadas aos 

arquivos (SCHMIDT, 2015). Assim, logo nas primeiras páginas, define que os 

documentos pertencentes à classe dos arquivos precisam ser 

[...] produzidos ou utilizados no decurso de uma atividade 
administrativa ou executiva (pública ou privada) de que são 
parte constituinte e, posteriormente, preservados sob custódia, 
para sua própria informação, pela pessoa ou pessoas 
responsáveis por aquela atividade e por seus legítimos 
sucessores (JENKINSON, 1922, p. 11, tradução nossa, grifo 
nosso). 

 

Embora essa definição possa nos levar à compreensão que Jenkinson abarca 

o conjunto de documentos produzidos por pessoas como arquivos, precisamos 

entender que esta “[...] reflete seu lugar de fala, o Public Record Office, e faz pouco 

provável que o teórico esteja antecipando o que o italiano Eugênio Casanova 

apresentou em seu manual Arquivística, publicado em 1928” (ABREU, 2017, p. 24). 

                                                           
21

 Título original: A Manual of Archive Administration including the problems of war archives and 
archive making. 
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Jenkinson ingressou no Public Record Office em 1906, “[...] onde seu trabalho 

se concentrava quase exclusivamente em documentos medievais e do nascente 

Estado-nação. Tal experiência explica sua insistência no caráter legal dos 

documentos arquivísticos, sua natureza probatória, sua estabilidade e integralidade” 

(COOK, 2018, p. 29). Ademais, o autor acreditava que a missão do arquivista era 

preservar a evidência. De acordo com Jenkinson (2003 apud FISHER, 2018), 

[...] seu credo, a inviolabilidade da evidência; sua tarefa, a 
preservação de qualquer fragmento de evidência existente nos 
documentos que lhe foram confiados; seu objetivo, fornecer, sem 
prejulgamentos ou retificações, a todos os interessados, os meios 
para alcançar o saber (JENKINSON, 2003, p. 258 apud FISHER, 
2018, p. 336). 
 

Nesse sentido, parece-nos claro que para ele “o arquivista era neutro, 

invisível e passivo: a seleção era feita pelos produtores dos documentos, e não pelo 

arquivista, cujo papel era o de um respeitável guardião de um registro ocorrido 

naturalmente [...]” (KAPLAN, 2018, p. 184). Logo, seu papel era defender 

energicamente as características inerentes dos registros arquivísticos: 

imparcialidade22 e autenticidade23 (FISHER, 2018). 

Sob esse aspecto, Jenkinson (1922) considerava os arquivos pessoais 

complexos, já que  

Parece então que o termo arquivo pode se estender às coleções 
criadas por pessoas ou entidades privadas ou semiprivadas, no 
exercício de suas atividades oficiais ou comerciais. Autoridades 
locais, firmas comerciais, chefes responsáveis por quaisquer 
empreendimentos provavelmente deixarão arquivos atrás de si 
(JENKINSON, 1922, p. 08, tradução nossa)24. 

 

Fica evidente, a partir dessa afirmação, que o autor enfatizava o caráter oficial 

e comercial das atividades necessárias para a produção documental. Todavia, para 

além disso, Jenkinson (1922) pontuava que a cadeia de custódia era fundamental 

para conferir aos documentos um status de arquivístico.  

Dessa forma, o autor estipulou condições para aferir esse status 

                                                           
22

 Jenkinson (1922) explica que a imparcialidade está ligada às razões de criação dos documentos, 
ou seja, são verdadeiros, não em função de seu conteúdo, mas por refletir fielmente às atividades 
pelas quais foram produzidos. 
23

 Jenkinson (1922) explica que a autenticidade está ligada a ideia que os documentos sofrem 
procedimentos regulares de custódia que garantem o valor de prova.  
24

 Do original “It seems then that Archives as a term must be extended to collections made by private 
or semi-private bodies or persons, acting in their oficial or business capacities. Local Authorities, 
Commercial Firms, the responsible Heads of any undertakings may, probably will, leave behind them 
Archives” (JENKINSON, 1922, p. 08). 
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(1) Deve haver uma probabilidade razoável da existência duradoura 
da própria Autoridade [...]. 

(2) O arquivo deve ser obtido diretamente do produtor original ou de 
seu herdeiro ou representantes oficiais. 

(3) A Autoridade deve estar preparada para seguir as normas de 
gestão de arquivos para preservar o caráter arquivístico [...]. 

(4) Em todos os casos, a Autoridade deve estar preparada para 
assumir o controle en bloc: não deve haver seleção de 
espécimens “bonitas” (JENKINSON, 1922, p. 41, tradução 
nossa)25. 
 

Portanto, de acordo com Jenkinson (1922), os arquivos pessoais não se 

encaixavam nessa perspectiva, uma vez que a presença do caráter íntimo presente 

nos arquivos pessoais, sem a oficialidade contida na produção documental da 

administração pública e sem a cadeia de custódia bem delimitada entre os 

documentos e o produtor, descaracteriza os documentos produzidos por pessoas 

físicas. 

Além dos manuais já mencionados, outra publicação que influenciou o viés 

teórico-prático da Arquivologia, foi a obra Archivistica, publicada em 1928 pelo 

arquivista italiano Eugênio Casanova. Já nas primeiras páginas, Casanova (1928) 

aponta que as definições de arquivo, até então, não eram satisfatórias a ponto de 

abarcar toda vastidão do campo. Dessa maneira, define que “o arquivo é a 

acumulação ordenada de documentos criados por uma instituição ou indivíduo no 

curso de sua atividade e preservados para a consecução dos objetivos políticos, 

jurídicos e culturais daquela entidade ou indivíduo” (CASANOVA, 1928, p. 19, 

tradução nossa, grifo nosso)26.  

Assim, Casanova expande o conceito de arquivo de modo que este inclui os 

arquivos pessoais, visto que  

 

 
[...] os documentos vêm da atividade e durante a atividade de uma 
instituição ou indivíduo: porque, nesse período de tempo, e somente 
nele, a instituição ou o indivíduo é competente na matéria e tudo o 
que produz nessa esfera de ação adquire um caráter de 
autenticidade, indispensável para assegurar que seus documentos 

                                                           
25

 Do original “(1) There must be reasonable probability of the Authority‟s own continued existence [...]. 
(2) The Archives must be taken over direct from the original owner or his official heir or representative. 
(3) The authority taking over be prepared to subscribe to the ordinary rules of Archive management 
directed to the preservation of Archive character [...]. (4) In all cases, then the Authority taking over 
must be prepared to take over en bloc: there must be no selecting of „pretty‟ specimens” 
(JENKINSON, 1922, p. 41). 
26

 Do original “L‟archivio è la raccolta ordinata degli atti di un ente o individuo, costituitasi durante lo 
svolgimento della sua attività e conservata per il conseguimento degli scopi politici, giuridici e culturali 
di quell‟ente o individuo” (CASANOVA, 1928, p. 19). 
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possam ser confiados por terceiros e pela posteridade (CASANOVA, 
1928, p. 20, tradução nossa).27 

 

Mesmo que muitas abordagens teóricas de Casanova sejam semelhantes as 

do trio holandês e as de Jenkinson, apenas a partir do que foi publicado pelo italiano 

é que os arquivos pessoais foram incluídos na definição de arquivo.  

Quase vinte anos após a obra de Casanova, em 1956, o arquivista T. R. 

Schellenberg publicou Arquivos Modernos: princípios e técnicas28, que influenciou 

fortemente a Arquivologia para além dos Estados Unidos e dos países de língua 

inglesa. 

Schellenberg ingressou no Arquivo Nacional [Estados Unidos] em 1935, tendo 

sob sua responsabilidade uma grande massa documental proveniente do rápido 

crescimento do aparato governamental nas épocas do New Deal e da 2ª Guerra 

Mundial (FISHER, 2018). Cook (2018) explica que duas consequências ocorreram 

devido a esse cenário, sendo a primeira a criação de uma nova profissão, o gestor 

de documentos; e a segunda; uma mudança radical no trabalho arquivístico daquele 

país.  

Para enfrentar esse desafio, Schellenberg contribuiu no estabelecimento de 

novos princípios, sistematizados e divulgados em sua obra, para lidar com os 

documentos modernos, visto que a complexidade das instituições públicas e, 

consequentemente, da produção documental, crescia vertiginosamente.  

No segundo capítulo de sua publicação, denominado Natureza dos arquivos, 

Schellenberg explica dois elementos essenciais para constituir um arquivo enquanto 

tal. O primeiro componente é serem “[...] produzidos no curso de uma atividade 

organizada, com uma determinada finalidade, se forem criados durante o processo 

de consecução de um certo fim administrativo, legal, de negócio ou qualquer outro 

fim social” (SCHELLENBERG, 2006, p. 38), enquanto que o segundo estipula que 

“para que os documentos sejam arquivados, devem ser preservados por razões 

outras que não apenas aquelas para as quais foram criados ou acumulados. Essas 

razões tanto podem ser oficiais quanto culturais” (SCHELLENBERG, 2006, p. 38). 

                                                           
27

 Do original “[...] gli atti provengono dall‟attività e durante lo svolgimento dell‟attività di un ente o 
individuo: poiché, in quel periodo di tempo, e, soltanto in esso, l'ente o individuo è competente in 
materia e tutto quanto produce in quella sua sfera d‟azione acquista carattere di autenticità, 
indispensabile affinché quel suo prodotto possa far fede presso i terzi ed i posteri [...]” (CASANOVA, 
1928, p. 20). 
28

 Título original: Modern Archives: principles and techniques. 
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Tendo em vista essas condições, Schellenberg (2006) define arquivo, embora 

pontue que essa definição não é definitiva e que deve seguir as necessidades de 

cada realidade, como 

Todos livros, papeis, mapas, fotografias ou outras espécies 
documentárias, independentemente de sua apresentação física ou 
características, expedidos ou recebidos por qualquer entidade 
pública ou privada no exercício de seus encargos legais ou em 
função das suas atividades e preservados ou depositados para 
preservação por aquela entidade ou por seus legítimos sucessores 
como prova de suas funções, sua política, decisões, métodos, 
operações ou outras atividades, ou em virtude do valor informativo 
dos dados neles contidos (SCHELLENBERG, 2006, p. 41, grifo 
nosso).  
 
 

 

Analisando a citação supracitada, encontramos um elemento contido nas 

definições de arquivo já apresentadas, isto é, a necessidade de estarem 

preservados por um custodiador responsável. Isso nos leva a compreender que para 

o americano, arquivo é todo conjunto de documentos considerados históricos.  

Já segundo Abreu (2017), a definição de Schellenberg pode levar ao 

entendimento que o americano assimila que os arquivos pessoais podem ser 

documentos de arquivo, dada a dimensão pública e privada. Também temos essa 

compreensão, quando Schellenberg (2006) explicita que  

Toda vez que os documentos escritos, embora classificados como 
manuscritos históricos, forem criados em consequência de uma 
atividade organizada – como por exemplo os de uma igreja, de uma 
firma, ou mesmo de um indivíduo – poderão ser considerados 
arquivos. Daí a designação “arquivos religiosos”, “arquivos 
econômicos”, “arquivos privados”. Além disso, quando os 
manuscritos históricos constituírem parte integrante da 
documentação de uma atividade organizada, podem também ser 
considerados arquivos, como é o caso de cartas de amor que 
constituem prova em caso de divórcio (SCHELLENBERG, 2006, p. 
44-45, grifo nosso). 
 

 

Schellenberg (2006) explica ainda que manuscritos históricos são aqueles 

papeis originários de indivíduos ou famílias importantes dos Estados Unidos, 

depositados e tratados nas bibliotecas. Diferentemente dos documentos de arquivos 

públicos, denominados de records, os manuscritos históricos só poderiam ser 

considerados pertencentes aos arquivos caso estivessem inseridos no contexto de 

prova de uma atividade organizada.  
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Assim, por mais que essa assertiva inclua o “indivíduo” como potencial 

produtor de arquivo, examinando com mais clareza, compreendemos que o autor se 

refere àquele “[...] cujo exercício de um cargo ou função produziu documentos de 

uma atividade objetiva e organizada [...]” (FISHER, 2018, p. 342). 

Cabe mencionar que Schellenberg (2006) atribui aos manuscritos históricos 

ou papeis privados, como ele se refere, à custódia nas bibliotecas, reforçando ainda 

mais que os arquivos produzidos e acumulados por pessoas físicas, em todas as 

suas esferas, tanto oficial quanto íntima, são deixados à margem da definição de 

arquivo. 

E assim, diante do que foi exposto, percebe-se que o lugar dos arquivos 

pessoais, à luz da teoria arquivística, ainda é nebuloso, mesmo que esse cenário 

esteja mudando, uma vez que existe um crescente no que tange às pesquisas nas 

quais os arquivos pessoais são privilegiados. Embora isso esteja acontecendo, 

ressaltando o fecundo campo que esses conjuntos de documentos podem 

proporcionar, o tratamento que lhes é dado em instituições de custódia é afetado 

pela construção do arcabouço teórico-metodológico predominante na Arquivologia. 

 

2.3 ARQUIVOS PESSOAIS ENQUANTO ARQUIVOS PERMANENTES NA 

LITERATURA ARQUIVÍSTICA 

Diante do que foi exposto nas discussões até aqui apresentadas, entendemos 

que os arquivos pessoais são considerados, pelas instituições de custódia, arquivos 

permanentes, visto que sua trajetória na teoria arquivística demonstra que seu 

recolhimento ocorre devido ao seu valor patrimonial e pelo uso para pesquisa. Além 

disso, ressaltamos que os conjuntos de documentos de pessoas físicas são 

recolhidos quando o produtor cuja  

[...] maneira de pensar, agir, atuar e viver possa ter algum interesse 
para as pesquisas nas respectivas áreas onde desenvolveram suas 
atividades; ou ainda, pessoas detentoras de informações inéditas em 
seus documentos que, se divulgadas na comunidade científica e na 
sociedade civil, trarão fatos novos para as ciências, a arte e a 
sociedade (BELLOTTO, 2006, p. 266). 

 

Também discutimos que os arquivos pessoais estão em um lugar periférico 

na construção teórico-prática da Arquivologia, sendo possível considerarmos que o 

tratamento que estes recebem, não condizem, muitas vezes, ao aplicado em 

arquivos permanentes provenientes de entidades públicas ou privadas. 
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2.3.1 Arquivos permanentes: definições 

Schellenberg (2006) divulgou princípios teóricos para dar conta dos “arquivos 

modernos” provenientes das novas atividades realizadas pela máquina 

administrativa. Nesse cenário, a chamada teoria das três idades se insere. Segundo 

essa teoria, os documentos são organizados a partir de três fases – corrente, 

intermediária e permanente – desde sua produção até sua destinação final.  

Bellotto (2006, p. 23-24) define arquivo corrente como aquela fase “[...] nos 

quais se abrigam os documentos durante seu uso funcional, administrativo, jurídico; 

sua tramitação legal; sua utilização ligada às razões pelas quais foram criados”, 

enquanto que arquivo intermediário “[...] é aquela em que os papeis já ultrapassaram 

seu prazo de validade jurídico-administrativa, mas ainda podem ser utilizados pelo 

produtor” (BELLOTTO, 2006, p. 24). As fases iniciais do ciclo vital são aquelas cujo 

documento possui valor primário, que segundo Schellenberg (2006), diz respeito à 

razão de sua criação, ou seja, este é utilizado pelo produtor para cumprimento dos 

fins pelos quais foi criado; enquanto que na fase permanente, o valor secundário lhe 

é atribuído, tendo em vista seus valores probatórios e informativos. 

Nessa perspectiva, em relação ao arquivo permanente, Machado e Camargo 

(1999) afirmam que é a fase na qual são recolhidos os 

[...] documentos cujas informações são consideradas imprescindíveis 
para o órgão de origem e para a comunidade que justificou sua 
existência. O arquivo permanente ou histórico – último estágio de 
guarda, senão definitiva, pelo menos de longa duração – conserva, 
portanto, os documentos aos quais se atribuiu, no processo de 
avaliação, a devida relevância, seja para a comprovação de direitos, 
seja para a pesquisa retrospectiva (MACHADO; CAMARGO, 1999, p. 
21). 

 
 

Portanto, os arquivos permanentes, assim como os arquivos correntes e 

intermediários, possuem entre si relações orgânicas, que devem ser consideradas e 

respeitadas no momento em que são organizados (BELLOTTO, 2006). Bellotto 

(2006) ainda explica que  

O documento de arquivo só tem sentido se relacionado ao meio que 
o produziu. Seu conjunto tem de retratar a infraestrutura e as funções 
do órgão gerador. Reflete, em outras palavras, suas atividades-
meio29 e suas atividades-fim30. Esta é a base da teoria de fundos. Ela 

                                                           
29

 “Conjunto de encargos desenvolvidos por uma instituição para auxiliar e viabilizar o desempenho 
de suas competências específicas” (MACHADO; CAMARGO, 1999, p. 21). 
30

 “Conjunto de encargos desenvolvidos por uma instituição para o desempenho de suas atividades 
específicas” (MACHADO; CAMARGO, 1999, p. 21). 
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é que preside a organização dos arquivos permanentes (BELLOTTO, 
2006, p. 28, grifo nosso). 

 

Nesse sentido, para fins dessa investigação, consideramos a definição de 

Bellotto (2006) que explica que os arquivos permanentes são constituídos de 

documentos que “[...] passada a fase ligada à razão pela qual foi criado 

(informação), atinge a da sua utilização pela pesquisa histórica (testemunho)” 

(BELLOTTO, 2006, p. 115). 

 
 

2.3.1.1 Princípios e métodos para organização de arquivos permanentes 

Considera-se que a teoria arquivística tem origem na necessidade de 

tratamento de documentos considerados históricos. Antes de postular a primeira 

concepção teórica relevante para a Arquivologia, o conceito de fundo, os 

documentos recebidos pelos arquivos eram incorporados às coleções existentes, 

cuja classificação era baseada por assunto ou tema. Duchein (1986) explicita que  

Até o princípio do século XIX nem administradores, nem arquivistas 
de diferentes países, demonstraram o menor escrúpulo em dividir e 
dispersar documentos de uma mesma origem, nem em reagrupar e 
misturar documentos de proveniências diferentes quando a 
necessidade se fazia sentir, por motivo de comodidade (prática ou 
intelectual) (DUCHEIN, 1986, p. 15). 

 

A partir da formulação do conceito de fundo, que foi e ainda é um dos 

elementos chave para organização de conjuntos documentais na fase permanente, 

houve uma mudança em como os documentos deveriam ser organizados. 

Como conseqüência da Revolução Francesa, foi criado o Arquivo Nacional 

francês, cujo objetivo era o de ser uma instituição na qual os documentos pudessem 

ser geridos de forma centralizada. Seus primeiros diretores foram os bibliotecários 

Armand-Gaston Camus (1740-1804) e Pierre-Claude-François Daunou (1761-1840). 

Como ambos eram bibliotecários, adotaram um arranjo esquemático para os 

documentos sob sua responsabilidade (SCHELLENBERG, 2006). Cumpre ressaltar 

que estes documentos, custodiados pelo Arquivo Nacional, eram considerados 

históricos. 

De acordo com Schellenberg (2006),  

Camus estabeleceu quatro grupos chamados séries para os 
documentos do governo central e a esses grupos, Daunou, que o 
sucedeu em 1804, acrescentou 20 outros. Esses grupos, a que se 
atribuíram letras como símbolos, foram organizados nas seguintes 
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seções: Seção Legislativa, com os símbolos A a D, constituída de 
grupos de documentos do período revolucionário, tais como as atas 
das Assembleia Nacional, leis, decretos e registros de eleições e 
votações; Seção Administrativa, com os símbolos E a H, que 
consistia em grupos de documentos de vários órgãos administrativos; 
uma Seção Histórica, com os símbolos J a M, que incluía o Trésor 
des Chartes, bem como grupos de memórias históricas, eclesiásticas 
e miscelâneas; uma Seção Topográfica, com o símbolo N, que 
consistia em planos e mapas; a Seção de Propriedade, com os 
símbolos P a T, que incluía títulos de domínios, papéis de príncipes, 
documentos relativos a sequestros; e uma Seção Judicial, com os 
símbolos U a Z, que consistia em grupos de documentos de vários 
órgãos judiciais, tais como tribunais revolucionários chancelarias, 
tribunais de justiça etc. Os subgrupos, chamados sous-séries, dentro 
dos grupos, também representavam um agrupamento racional, ao 
invés de se basearem na proveniência, embora muitos subgrupos 
fossem estabelecidos tomando-se por base a origem dos mesmos 
numa determinada instituição ou gênero de instituição 
(SCHELLENBERG, 2006, p. 240). 

 

Os documentos do Arquivo Nacional francês eram organizados de acordo 

com a experiência com os documentos de biblioteca, por parte de seus diretores, ou 

seja, os documentos eram arranjados pelo tema ou assunto que continham. 

Entretanto, como os grupos e subgrupos cresceram, essa forma de arranjo - por 

assunto - já não supria as necessidades de organização e consulta desses 

documentos. 

Assim, a primeira tentativa de arranjar documentos que não fosse por 

assuntos ou temas ocorreu quando Guizot (1787-1874), ministro da Instrução 

Pública de 1832 a 1839 e primeiro-ministro de 1840-1848, “[...] baixou regulamentos 

relativos ao arranjo de documentos dos départements que haviam sido colocados 

sob a jurisdição dos Archives Nationales, pela lei de 26 de outubro de 1796” 

(SCHELLENBERG, 2006, p. 241, grifo do autor). Em 08 de agosto de 1839, o 

primeiro desses regulamentos foi propagado, sendo complementado pela circular 

emitida pelo Ministro do Interior, o conde Duchatel (1803-1867), em 24 de abril de 

1841 (SCHELLENBERG, 2006). O conteúdo dessa circular foi elaborado e divulgado 

pelo arquivista Natalis de Wailly. Essa circular, denominada Instructions pour la mise 

em ordre et le classement des archives départementales et communales, 

estabelecia princípios gerais para um novo método de organização de documentos. 

O documento propunha que 

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

 

Para defender sua abordagem das críticas, Wailly argumentou que classificar 

documentos através do Respeito aos Fundos era a única maneira de deixá-los em 

uma ordem uniforme.  

Natalis de Wailly, assim, propôs uma abordagem original aos arquivos, que 

em linhas gerais estipulava 

a) os documentos deviam ser agrupados por fundos (fonds), isto é, 
todos os documentos originários de uma determinada instituição, tal 
como uma entidade administrativa, uma corporação ou uma família, 
seriam agrupados e considerados como o fonds daquela 
determinada instituição; b) os documentos de um fonds deviam ser 
arranjados por grupos de assuntos, e a cada grupo seria atribuído 
um lugar definitivo em relação aos outros grupos; e c) as unidades, 
nos grupos de assuntos, seriam arranjadas conforme as 
circunstâncias, em ordem cronológica, geográfica ou alfabética 
(SCHELLENBERG, 2006, p. 241-242, grifo do autor). 

 

Assim era formulado o Princípio de Respeito aos Fundos, respect des fonds, 

que tinha como premissa, em um primeiro momento, arranjar os documentos 

provenientes de uma mesma origem em um grupo maior e dentro desse grupo, 

formular subgrupos. Esses subgrupos eram arranjados a partir do assunto de seus 

documentos componentes que, por sua vez, eram organizados de acordo com o 

esquema alfabético, cronológico ou geográfico. A figura 1 demonstra como os 

documentos eram arranjados após a formulação dos conceitos de Fundo e de 

Respeito aos Fundos. 
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Figura 1 – Esquema adotado após a formulação do conceito de fundo. 

 

 

 

 

Fonte: Schellenberg (2006, p. 242-243). 

 

Em 08 de junho de 1841, Natalis de Wailly apresentou, na reunião da 

Comissão de Arquivos organizada pelo Ministério do Interior, o Princípio de Respeito 

aos Fundos mais detalhadamente. Wailly argumentou que o fundo era a única 

maneira de classificar documentos para que estes mantivessem uma ordem prática. 

A partir dessa exposição e da circular emitida em 24 de abril de 1841, encontra-se a 

origem do respect des fonds (SCHELLENBERG, 2006).  

Outra região que influenciou a construção teórica sobre organização de 

arquivos foi a Prússia31. Nela, de acordo com Schellenberg (2006), o Princípio de 

Respeito aos Fundos foi ampliado. O Provenienzprinzip ou Princípio da Proveniência 

estipulava que, em primeiro lugar, os documentos públicos deveriam ser arranjados 

a partir das unidades administrativos que lhes deram origem e, em segundo lugar, 

caso a unidade administrativa tivesse dado um arranjo aos documentos, este 

deveria ser mantido pela instituição de custódia.  

                                                           
31

 “A Prússia foi uma região histórica da Europa que ficava na costa sudeste do mar Báltico. [...]. Após 
séculos de conquistas, uniões e separações, deu origem à Alemanha, em 1871” (BRITANNICA 
ESCOLA, 2019, não paginado). 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Europa/481251
https://escola.britannica.com.br/artigo/mar-B%C3%A1ltico/480729
https://escola.britannica.com.br/artigo/Alemanha/481366
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Schellenberg (2006) afirma ainda que esse princípio foi expresso pelo diretor 

do Arquivo do Estado da Prússia, Heinrich von Sybel (1817-1895), em 1874. Através 

do seu Regulative für die Ordnungsarbeiten im Geheimen Staatsarchiv, publicado 

em 1º de julho de 1881, novas regras para organização de documentos foram 

estabelecidas naquele arquivo. Essas regras foram formuladas e aprovadas, por 

unanimidade, pelo arquivista e diretor do Arquivo Secreto do Estado de Berlim, Max 

Lehmann, cuja explanação e discussão deu-se em uma conferência com 

funcionários do Arquivo do Estado da Prússia. 

O Provenienzprinzip estabeleceu que o arranjo dos documentos do Arquivo 

do Estado prussiano deveria ser de acordo com sua proveniência, baseando-se no 

Princípio de Respeito aos Fundos francês. Nessa linha de pensamento, 

Schellenberg (2006) afirma que  

O Provenienzprinzip simplesmente estabelecia que as principais 
divisões, no Arquivo do Estado, deviam ser formadas pela separação 
dos documentos originários nas diversas unidades administrativas do 
governo. O reagrupamento dos documentos de diferentes órgãos, 
por assuntos, foi então reconhecido como método impraticável, 
especialmente depois do grande aumento que sofreu o volume dos 
documentos transferidos (SCHELLENBERG, 2006, p. 246). 

 

Além disso, os prussianos trouxeram um novo elemento ao princípio. O 

regulamento de 1881, no seu 4º parágrafo, estipulou o Registraturprinzip. Este 

estabeleceu que a ordem dada pelo serviço de registro de cada órgão produtor aos 

seus documentos deveria ser mantida no arquivo de custódia, extinguindo os grupos 

de assuntos (SCHELLENBERG, 2006). 

Nesse sentido, podemos afirmar que o Provenienzprinzip prussiano é 

diferente do Princípio de Respeito aos Fundos francês, pois  

Ao contrário do sistema francês, pelo qual os documentos de um 
fonds eram substancialmente reorganizados para atender às 
necessidades de pesquisas, o sistema prussiano estabeleceu a 
manutenção dos registros segundo as funções administrativas dos 
órgãos governamentais (SCHELLENBERG, 2006, p. 247, grifo do 
autor). 

 

A partir do Princípio da Proveniência prussiano, os holandeses, autores do 

Manual de Arranjo e Descrição, pensaram o arranjo dos documentos respeitando a 

organização adotada pelo sistema de registro ou Archiefs. A regra 16 do referido 

manual afirma que “o sistema de arranjo deve ser baseado na organização original 
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do arquivo, a qual, na sua essência, corresponde à organização do órgão 

administrativo que o produziu” (ARQUIVO NACIONAL, 1973, p. 44). A partir dessa 

regra, os arquivistas descrevem a vantagem de utilizar o método sistemático para 

arranjo e descrição dos arquivos, já que este “[...] não fixa cabeçalhos arbitrários, 

mas apenas os sugeridos pelo caráter e organização do próprio arquivo a saber, os 

cabeçalhos condizentes com os vários ramos do órgão administrativo que produziu 

este último” (ARQUIVO NACIONAL, 1973, p. 44). 

Assim, o manual sistematizou a Ordem Original e o Princípio da Proveniência, 

embora “[...] seja necessário lembrar que o princípio, como tal, não foi definido 

explicitamente no livro” (HORSMAN, 2017, p. 446). 

Na Inglaterra, em relação ao arranjo e descrição, foi através da publicação do 

Manual de Administração de Arquivos que Jenkinson formulou o conceito de archive 

group32 “[...] como alternativa – em termos de interpretação, se não de princípios – 

ao conceito europeu de fonds d’archives” (COOK, 2018, p. 28). O autor tinha uma 

visão mais ampla daquela do fundo, visto que seu archive group incluiu 

[...] os arquivos resultados de todo trabalho de uma administração, a 
qual era um todo orgânico, completo em si mesmo, capaz de tratar, 
independentemente, sem necessidade de qualquer autoridade 
adicional ou externa, de todos os aspectos de qualquer caso que 
normalmente lhe foi apresentado (JENKINSON, 1922, p. 84, 
tradução nossa)33. 

 

Outra contribuição importante para organização de arquivos permanentes foi 

através do conceito de record group34 americano, criado para lidar com o volume 

cada vez maior dos documentos provenientes das complexas administrações 

(COOK, 2018). 

Segundo Schellenberg (2006, p. 253), após a criação do Arquivo Nacional 

[Estados Unidos], os arquivistas americanos tiveram dificuldade em definir a unidade 

de arquivo que serviria “[...] como principal unidade de arranjo num arquivo de 

custódia”. Nesse sentido, definiram o conceito de record group, contrastando com o 

archive group inglês. Segundo o autor, 

                                                           
32

 O conceito de archive group é sinônimo de fundo na terminologia arquivística brasileira. Entretanto, 
optou-se em deixá-lo em sua língua vernácula porque acreditamos que a tradução para o português 
não contempla à compreensão do conceito em sua totalidade.  
33

 Do original “[...] the Archives resulting from the work of na Administration which was na organic 
whole, complete in itself, capable of dealing independently , without any added or external authority, 
with every side of any business which could normally be presented to it” (JENKINSON, 1922, p. 84). 
34

 Optou-se em deixar o conceito em sua língua vernáculo porque acreditamos não haver na 
terminologia arquivística brasileira tradução que cubra o total entendimento do mesmo. 
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Os record groups americanos diferem dos seus equivalentes 
europeus. Contrastam com os archive groups ingleses devido à 
diferença das unidades administrativas do governo que criaram os 
record groups. O conceito inglês de grupos fechados [...] não pôde 
ser adotado. Esse conceito aplica-se principalmente a documentos 
mortos – acúmulos passados a que não mais se acrescentarão 
documentos, ou documentos de órgãos extintos. Embora a história 
administrativa do governo federal esteja cheia de entidades extintas, 
para algumas das quais se constituíram grupos, os arquivistas dos 
National Archives tinham, sobretudo, de lidar com órgãos vivos. A 
organização governamental com que se ocupavam não era uma 
organização estática que permitisse a criação de um número fixo de 
grupos; era uma organização dinâmica. [...]. Não havia necessidade 
de que as unidades administrativas que criaram, acumularam ou 
onde se mantiveram os grupos fossem unidades administrativas 
completas, nem independentes, como na Inglaterra 
(SCHELLENBERG, 2006, p. 254).  

 

Nesse sentido, o record group foi aplicado para o arranjo e descrição de 

arquivos nos Estados Unidos. Apesar das diferenças entre os record groups 

americanos e os archive groups ingleses, é importante ressaltar que, como o fonds 

d’archives franceses, esses conceitos tinham como base que os arquivos deveriam 

ser arranjados para refletir as funções do órgão produtor (SCHELLENBERG, 2006). 

Além desses conceitos, e considerando que um fundo é a aplicação do 

Princípio da Proveniência e que este é a base para organização de arquivos 

permanentes, outros conceitos relacionados precisam ser explicados, tais como o 

arranjo, e seu produto materializado, quadro de arranjo, além da descrição.  

Segundo Paes (2004), arranjo é o 

Processo que, na organização de arquivos permanentes, consiste na 
ordenação – estrutural ou funcional – dos documentos em fundos, na 
ordenação das séries dentro dos fundos, e, se necessário, dos itens 
documentais dentro das séries. [...]. Também denominado 
classificação (PAES, 2004, p. 24-25). 

 

O Dicionário de Terminologia Arquivística define arranjo como “denominação 

tradicionalmente atribuída à classificação nos arquivos permanentes” (CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996, p. 09, grifo do autor).  

Nesse sentido, classificação e arranjo são termos equivalentes, cuja prática 

arquivística brasileira se apropriou para distinguir as operações realizadas em 

arquivos correntes e arquivos permanentes, respectivamente (GONÇALVES, 1998). 

Cabe ressaltar que essas operações acontecem “[...] quando realmente os conjuntos 

de documentos produzidos/recolhidos por unidades administrativas e/ou pessoas 
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físicas passam a „conviver‟ uns com os outros, só então passando a ser fundos” 

(BELLOTTO, 2006, p. 136). 

Tendo isso em vista, Bellotto (2006) aponta que o arranjo deve refletir as 

funções e atividades do produtor, respeitando a classificação de origem, quando 

existir. Mesmo que não tenha uma classificação explícita, o arquivista deve 

pesquisar quais ações deram origem aos documentos, de modo que, no arranjo, 

estejam claras.  

O processo de arranjo se inicia a partir do momento em que os documentos 

são recolhidos para o arquivo permanente, se estes não tiverem uma classificação 

dada antes de sua produção. Caso tenha, os documentos devem manter essa 

classificação, podendo se admitir algumas alterações (BELLOTTO, 2006). Todavia, 

em casos de massa documental acumulada, antes de iniciá-lo, o arquivista precisa 

se atentar a algumas etapas preliminares.  

Bellotto ainda (2006, p. 142) determina que, antes de iniciar o tratamento dos 

documentos, o arquivista deve ser “conhecedor da origem que dita o fundo; da 

evolução institucional que lhe permite detectar alterações, acréscimos e supressões 

de órgãos internos; das funções que ditam a própria tipologia”. A partir disso, então, 

o trabalho de arranjo pode começar.  

Determinar a origem dos documentos, seja ela uma entidade pública ou 

privada ou pessoa física, é o primeiro passo para estabelecer o arranjo. Essa 

primeira categoria é formada pelo fundo, cuja denominação coincide com o nome do 

produtor. 

Após determinar o fundo, se estabelecem classes de acordo com a estrutura 

organizacional ou funções da entidade produtora. Gonçalves (1998) aponta que 

arranjar pela estrutura era uma prática mais comum, porém, tornou-se inconveniente 

quando as funções ficaram mais complexas e dinâmicas.  

Nessa linha de pensamento, Bellotto (2006, p. 148) apresenta que um grupo 

ou seção é a primeira divisão do fundo. Estes podem ser divididos em subgrupos ou 

subseções, dependendo da complexidade do órgão administrativo subordinado e 

sua produção documental. Subordinadas aos subgrupos ou subseções, estão as 

séries. Estas podem ser a subdivisão do grupo ou seção, do subgrupo ou subseção 

e, até mesmo, do próprio fundo (BELLOTTO, 2006). A autora vai além e apresenta 

que para fixar o fundo, o grupo ou seção e o subgrupo ou subseção devem 
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considerar o órgão produtor, enquanto que as séries levam em conta as funções e 

os tipos documentais (BELLOTTO, 2006). 

Todo esse processo é materializado através do quadro de arranjo que tem 

como finalidade “[...] traduzir as relações hierárquicas e orgânicas entre as classes 

definidas para a organização da documentação” (GONÇALVES, 1998, p. 14). 

Embora o arranjo traduza as relações hierárquicas e orgânicas entre o 

produtor e os documentos, somente a partir da descrição que as informações 

poderão ser recuperadas pelos pesquisadores. A descrição, função tipicamente 

realizada nos arquivos permanentes, tem como finalidade a elaboração de 

instrumentos de pesquisa, tais como guias, inventários, catálogos e índices, “[...] que 

possibilitam a identificação, o rastreamento, a localização e a utilização de dados” 

(BELLOTTO, 2006, p. 179). No Brasil, a NOBRADE – Norma Brasileira de Descrição 

Arquivística foi publicada no ano 2013, tendo como modelo a ISAD (G) – General 

international standard of archival description, cuja finalidade é dar subsídios para 

construção de descrições consistentes e autoexplicativas. A normativa tem como 

princípios básicos o respeito aos fundos e a descrição multinível (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2013). Não cabe aqui analisar minunciosamente a 

função descrição e seus instrumentos, porém é necessário ressaltar que estes “[...] 

têm que documentar e informar as relações entre a atividade de arquivamento e os 

arquivos criados por pessoas e organizações” (CUNNINGHAM, 2007, p. 78). 

Toda metodologia de organização de arquivos permanentes, tanto o arranjo 

quanto a descrição, foi pensada e construída para documentos produzidos e 

acumulados por entidades e não por pessoas físicas. 

Todavia, a tentativa de aplicação das metodologias de organização de 

arquivos permanentes de instituições se faz presente nos arquivos pessoais. Porém, 

um indivíduo não é como uma entidade pública ou privada, com funções e atividades 

predefinidas ou estipuladas em legislação. No bojo dos arquivos pessoais, 

encontram-se documentos que desafiam o arquivista no sentido de que estes não 

possuem uma fórmula estável que identifique certos tipos documentais. Camargo e 

Goulart (2007, p. 40) confirmam essa afirmação quando expõem que “é como se 

não houvesse sustentação teórica para afirmar o valor probatório de certos 

documentos que escapam à condição de veículos ou produtos de transações [...]”.  
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Considerando que os arquivos pessoais estão repletos de documentos 

polissêmicos, cujo contexto de produção muitas vezes se faz nebuloso, o arranjo é 

condicionado a critérios que fogem do método estrutural ou funcional. Esse cenário 

será analisado nas próximas seções dessa investigação, embora seja interessante 

pontuar agora que notamos uma generalidade dos arranjos serem compostos por 

classes temáticas ou por assuntos.  

Diante do que foi exposto, entendemos que os arquivos pessoais constituem 

um rico campo de discussão na área e que, os que foram selecionados para análise 

da metodologia de organização nessa investigação, são arquivos permanentes, 

porém não por natureza, como cita Ancona Lopez (2003), mas devido ao seu valor 

informativo e testemunhal. Além disso, as instituições custodiadoras desses arquivos 

os recolheram visando dar acesso às informações contidas nos documentos de 

arquivo, por conta da importância do produtor em sua área de atuação, e não devido 

às ações que lhes deram origem. Aliando-se a esse cenário, entendemos que os 

arquivos pessoais são constituídos, em sua grande maioria, por documentos 

informais, ou seja, desprovidos do caráter oficial dado pelos instrumentos jurídico-

legais. Apesar dessa informalidade, a teoria arquivística é a única garantia de 

manutenção do contexto de produção de documentos e sua relação com o produtor, 

visto que adota métodos, tal como a aplicação do Princípio de Respeito aos Fundos, 

por exemplo, que proporcionam a preservação do vínculo indissociável que existe 

entre os documentos e as ações que lhes deram origem.    
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3 ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS (ABL) 

Nessa seção, temos como objetivo demonstrar a metodologia vigente 

utilizada pela Academia Brasileira de Letras na organização dos arquivos pessoais 

dos acadêmicos. Além disso, apresentamos o histórico da instituição, do produtor 

Machado de Assis e o processo de acumulação de seus documentos, de modo que 

seja possível analisar a aplicação e aplicabilidade da metodologia nesse arquivo 

pessoal específico em seção posterior.  

Isto posto, a Academia Brasileira de Letras é uma instituição privada que 

possui como atividade-fim o cultivo da língua e da literatura nacionais. Inaugurada 

em 20 de julho de 1897 e sediada no Rio de Janeiro, a instituição é formada por 40 

membros efetivos e perpétuos, denominados acadêmicos, e 20 sócios 

correspondentes estrangeiros (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2020). 

Foi criada a partir da iniciativa de Lúcio de Mendonça para ser uma instituição 

administrada pelo Estado, porém, na última hora, este se escusaria da 

responsabilidade, fazendo com que se constituísse como instituição privada 

independente. As primeiras notícias de sua fundação foram publicadas na Gazeta de 

Notícias e pelo Jornal do Commercio em 10 e 11 de novembro de 1896, 

respectivamente. Assim, em 20 de julho de 1897 foi realizada a sessão inaugural, 

com a presença de dezesseis acadêmicos e discurso do presidente Machado de 

Assis (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2020).  

 

3.1 O ARQUIVO MÚCIO LEÃO DA ABL 

As primeiras menções ao Arquivo são encontradas em falas de acadêmicos 

registradas em Atas de sessões plenárias iniciais (1897). Essas falas estipulavam 

que determinados documentos, pelo grau de importância, deveriam ser recolhidos 

ao Arquivo da ABL. Todavia, a primeira referência explícita de estruturação de um 

setor de Arquivo aparece na Ata do dia 16 de dezembro de 1943, quando entrou em 

vigor a discussão sobre a Reforma do Regimento Interno (ACADEMIA BRASILEIRA 

DE LETRAS, 2003). 

O projeto de reforma foi aprovado em sessão do dia 23 de dezembro de 1943. 

Também nessa data, o acadêmico recém-eleito presidente da ABL, Múcio Leão, foi 

indicado, pelo acadêmico Pedro Calmon, para ser o diretor do Arquivo, cargo que 
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ocupou até seu falecimento em 12 de agosto de 1969, e assim comandar a primeira 

fase organização do arquivo (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2003).  

De 1943 a 1997, o Arquivo da instituição foi formado e profissionais foram 

contratados para tratá-lo. Entretanto, durante esse período, o arquivo não foi 

submetido a nenhuma metodologia provinda da Arquivologia, sendo seus 

documentos apenas identificados, no que tange a tipo e espécie documental, 

suporte e conteúdo, e acondicionados (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 

2003).  

Em 1997, a instituição comemorou o centenário de sua fundação. A fim de 

homenagear essa data, a presidente da época, acadêmica Nélida Piñon, elaborou 

um projeto intitulado Projeto de Revitalização do Arquivo. Tinha como finalidade 

organizar o Arquivo, e para alcançar tal objetivo, a ABL contratou um consultor, 

professor do curso de graduação em Arquivologia da UNIRIO, para desenvolver uma 

organização que refletisse as metodologias da Arquivologia (ACADEMIA 

BRASILEIRA DE LETRAS, 2003).  

Além do consultor, a instituição contratou um arquivista e dois estagiários em 

Arquivologia para compor a equipe do Arquivo, juntamente com os três profissionais 

que já trabalhavam no setor antes de 1997 (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 

2003).  

Para iniciar o projeto foi realizada uma pesquisa para determinar toda 

estrutura organizacional na qual o Arquivo estava submetido. Percebeu-se que os 

documentos pessoais dos acadêmicos predominavam e que poucos eram 

produzidos, recebidos e acumulados pelas atividades-meio e atividades-fim da 

instituição. Nessa perspectiva,  

O projeto arquivístico para revitalização e reorganização do Arquivo 
da ABL foi desenvolvido a partir de fevereiro de 1997, quando se 
iniciaram os primeiros levantamentos do acervo encontrado, e 
imediatamente identificado o predomínio dos conjuntos de 
documentos privados e pessoais dos acadêmicos, em meio a alguns 
poucos administrativos e funcionais da instituição. Estes últimos 
basicamente constituíam-se de fotografias de cerimônias de posse 
dos acadêmicos ou das diretorias da ABL, bem como de outros 
eventos culturais promovidos pela instituição. Optou-se por iniciar o 
tratamento arquivístico pelos documentos privados pessoais, que 
eram de maior número e que, concretamente, formavam o que era 
então conhecido como o Arquivo da ABL. Estes eram os documentos 
com maior frequência de consultas, quase que exclusivamente feitas 
por acadêmicos. Assim, naquele primeiro momento, os interesses 
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internos em relação ao Arquivo foram mantidos e privilegiados 
(ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2003, p. 19). 

 
Nessa linha de pensamento, o consultor e a equipe elaboraram um plano de 

trabalho que consistiu em organizar o arquivo de cada acadêmico, por ordem de 

cadeira35 (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2003). 

A metodologia utilizada para organizar os arquivos foi baseada em 

experiências da FCRB - Fundação Casa de Rui Barbosa e do CPDOC – Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, instituições de 

referência em organização de arquivos pessoais (ACADEMIA BRASILEIRA DE 

LETRAS, 2003).  

Ademais, cumpre informar que o Arquivo da ABL é dividido em duas linhas de 

acervo:  

[...] o Arquivo dos Acadêmicos e o Arquivo Institucional. A primeira é 
composta pelos documentos privados e pessoais dos acadêmicos, 
entregues à custódia da instituição: formam o Arquivo dos 
Acadêmicos. A segunda é composta pelos documentos 
administrativos e funcionais, produzidos, recebidos e acumulados em 
decorrência das atividades-meio e atividades-fim da instituição: 
formam o Arquivo Institucional (ACADEMIA BRASILEIRA DE 
LETRAS, 2003, p. 18).  

 

Essas linhas de acervo foram determinadas durante o processo de 

revitalização do Arquivo Múcio Leão, uma vez que o Arquivo Institucional ainda 

estava em construção, tanto em sua estrutura organizacional quanto em sua 

estrutura física. Dessa forma, a metodologia foi desenvolvida para abarcar a 

organização nos dois âmbitos, respeitando quais documentos compunham cada um. 

  

3.2 A ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS PESSOAIS NA ABL  

A partir de 1997, quando acontece o Projeto de Revitalização do Arquivo, 

identificou-se que havia um predomínio de documentos produzidos, recebidos e 

acumulados pelos acadêmicos ao longo das funções e atividades que 

desempenharam durante sua trajetória de vida, tanto íntima quanto profissional.  

Além da quantidade, outros fatores levaram à decisão pelos arquivistas de iniciar a 

organização do Arquivo da ABL especificamente pelos arquivos pessoais:  

                                                           
35

 Na ABL, cada membro corresponde ao número da cadeira, que, por sua vez, possui um patrono, 
totalizando assim, 40 cadeiras. 
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Optou-se por iniciar o tratamento arquivístico pelos documentos 
privados pessoais, que eram de maior número e que, concretamente, 
formavam o que era então conhecido como o Arquivo da ABL. Estes 
eram os documentos com maior frequência de consultas, quase que 
exclusivamente feitas por acadêmicos. Assim, naquele primeiro 
momento, os interesses internos em relação ao Arquivo foram 
mantidos e privilegiados (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 
2003, p. 19). 

 
Sendo assim, o Arquivo Machado de Assis foi selecionado, pela equipe do 

Projeto de Revitalização, como o primeiro a ser organizado de acordo com os 

métodos e técnicas provindas da Arquivologia e com uma equipe profissional 

composta somente por arquivistas e estagiários em Arquivologia.  

A metodologia resultando do projeto de revitalização do Arquivo foi descrita 

em uma publicação denominada Arquivo dos Acadêmicos: Guia Geral. Assim, para 

apresentar a organização dos arquivos pessoais sob custódia da ABL, recorremos a 

esta obra, que explica os procedimentos que foram tomados para organizá-los. De 

uma maneira geral, identificamos as etapas e as reproduzimos na tabela abaixo. 

 

 

Quadro 1 – Etapas de organização dos arquivos pessoais custodiados pela ABL 

1. Levantamento 

documental 

Identificação dos documentos buscando detectar a 

coerência e lógica que levaram à formação do 

arquivo pessoal.  

 

2. Correção dos equívocos 

no que tange à 

acumulação 

Confirmação e/ou retificação da correta alocação 

dos documentos em função de sua acumulação, ou 

seja, o produtor. 

 

3. Acondicionamento 

 

Separação física dos documentos conforme seu 

suporte; 

Aplicação de diferentes acondicionamentos 

determinados pela Conservação Preventiva, de tal 

forma que possibilitassem segurança no manuseio 

posterior, de modo que pudesse conceber o arranjo 

e a fixação da notação. 
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4. Arranjo 

Em relação ao Arquivo dos Acadêmicos, o arranjo é 

elaborado a partir de duas vertentes: fundo e 

coleção. Os documentos produzidos, recebidos e 

acumulados organicamente pelos acadêmicos ao 

longo de sua trajetória de vida constituem o fundo. 

Ao passo que os documentos acumulados 

artificialmente pela instituição ou por terceiros em 

nome do acadêmico constituem uma coleção. 

Cada conjunto de documentos pessoais é 

“batizado” com o nome do acadêmico, ficando 

como referência principal tanto para o fundo quanto 

para coleção.  

Ex: Arquivo Machado de Assis; Arquivo Joaquim 

Nabuco, etc.  

 

5. Descrição 

Descrição dos arquivos pessoais realizada a partir 

da Norma Geral Internacional de Descrição 

Arquivística – ISAD(G).  

 

Fonte: Academia Brasileira de Letras (2003). 

 

Considerando o que foi apresentado, selecionamos o conjunto de 

documentos do escritor Machado de Assis para analisar a metodologia aplicada pela 

ABL. Ressaltamos que a opção por esse conjunto se deu porque o projeto de 

revitalização do Arquivo foi concebido, inicialmente, para organizar o Arquivo 

Machado de Assis com as técnicas e métodos da Arquivologia. Dessa maneira, 

entendemos que este configura o melhor exemplo para verificar a aplicação e 

aplicabilidade da metodologia descrita no Arquivo dos Acadêmicos: Guia Geral. 

 

3.3 O ARQUIVO MACHADO DE ASSIS 

3.3.1 Biografia de Machado de Assis 

Joaquim Maria Machado de Assis foi jornalista, contista, cronista, romancista, 

poeta e teatrólogo. Filho do brasileiro Francisco José de Assis e da portuguesa 
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Maria Leopoldina Machado de Assis. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no Morro 

do Livramento, em 21 de junho de 1839 e faleceu na mesma cidade, em 29 de 

setembro de 1908. É o fundador da cadeira n. 23 da Academia Brasileira de Letras, 

cujo patrono é José de Alencar, autor de O Guarani e seu amigo (ACADEMIA 

BRASILEIRA DE LETRAS, 2003).  

Sua carreira como escritor começa em 1854, aos 15 anos incompletos, 

quando publicou seu primeiro soneto no Periódico dos Pobres, chamado “À Ilma. 

Sra. D. P. J. A”. A partir disso, em 1856, entrou para Imprensa Nacional como 

aprendiz de tipógrafo, onde conheceu Manuel Antônio de Almeida, que tornou seu 

protetor. A convite de Quintino Bocaiúva, passou a pertencer à redação do Diário do 

Rio de Janeiro. Colaborou com distintos periódicos, como O Espelho, Semana 

Ilustrada e o Jornal das Famílias (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2020). 

O primeiro livro publicado por Machado de Assis foi a tradução de Queda que 

as mulheres têm para os tolos, em 1861. Crisálidas, seu primeiro livro de poesias, 

saiu em 1864. Em 1867, foi nomeado ajudante do diretor de publicação do Diário 

Oficial. Casou com Carolina Augusta Xavier de Novais em novembro de 1869, com 

quem ficou casado durante 35 anos (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2020). 

Publicou seu primeiro romance, Ressurreição, em 1872 e no ano seguinte se 

tornou primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio 

e Obras Públicas, iniciando a partir disso sua carreira burocrática. Em 1874, publicou 

o romance A mão e a luva através de folhetins no jornal O Globo. Intensificou suas 

publicações de crônicas, contos, poesias e romances em diversos periódicos, tais 

como O Cruzeiro, A Estação e Revista Brasileira. Essas publicações eram através 

de folhetins que, posteriormente, foram elencadas em livros. Em 1880, a convite do 

poeta e ministro interino Pedro Luís Pereira de Sousa, assumiu o cargo de oficial de 

gabinete. Em 1881, publica a obra que mudaria a direção de sua carreira, Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, que ele publicou em folhetins na Revista Brasileira, de 15 

de março a 15 de dezembro de 1880. Em 1889, é promovido a diretor da Diretoria 

de Comércio na Secretaria da Agricultura. Apoiou a ideia de construção da 

Academia Brasileira de Letras e participou, ativamente, das reuniões preparatórias. 

No dia 28 de janeiro de 1897, quando a ABL se instalou, foi eleito o primeiro 

presidente da instituição (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2020). 
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Para além das obras supracitadas, Machado de Assis publicou outras 

importantes na literatura brasileiras, tais como: Dom Casmurro (1899), Esaú e Jacob 

(1904) e Memorial de Aires (1908) (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2020). 

No que tange aos gêneros literários, a obra de Machado de Assis perpassa o 

Romantismo, como em Crisálidas (1864), Parnasianismo, como em Ocidentais 

(1901), e o Realismo, como em Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) 

(ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2020). 

 

3.3.2 A organização do Arquivo Machado de Assis 

Machado de Assis, antes de seu falecimento, expressou ao acadêmico 

Rodrigo Octavio, o desejo de deixar seu conjunto documental sob custódia da ABL, 

para que pudesse, no futuro, ser utilizado em pesquisas. Este apresentou esse 

desejo aos demais membros da ABL, sendo imediatamente documentado na Ata da 

reunião da ABL realizada no dia 03 de outubro de 1908. Assim, seu arquivo pessoal 

foi transferido, no dia 30 de novembro de 1908, de sua residência para ABL e ao 

longo dos anos aumentou graças a doações de outros acadêmicos e de pessoas 

que possuíam alguma relação com o escritor. 
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Figura 2 – Página 04 da Ata do dia 03 de outubro de 1908 da Academia Brasileira 
de Letras, descrevendo o desejo de Machado de Assis em deixar seus documentos 

sob custódia da instituição. 
 

 

Fonte: Arquivo Institucional da ABL. 
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Figura 3 – Página 03 da Ata de 30 de novembro de 1908 da Academia Brasileira de 
Letras, descrevendo a transferência dos documentos de Machado de Assis para 

instituição. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Institucional da ABL. 

 

Isto posto, até o final de seu arranjo em 2003, o arquivo ficou à disposição 

para consulta. Apesar disso, não possuía uma organização que proporcionasse a 

consulta de forma eficiente e que utilizasse conceitos da Arquivologia. Para 

consultá-lo, os pesquisadores analisavam documento por documento.  

Assim, o Arquivo Machado de Assis é formado por documentos produzidos, 

recebidos e acumulados pelo produtor ao longo das funções e atividades que 

desempenhou no âmbito pessoal, profissional e acadêmico. É composto por 

diferentes espécies e tipos documentais, tais como: fotografias, certidões, cartas 

trocadas entre seus contemporâneos, manuscritos das suas obras literárias, etc. 

Considerando as espécies e tipos documentais identificados no Arquivo Machado de 

Assis, os arquivistas optaram em construir seu arranjo através de duas vertentes: 

fundo e coleção.  

O fundo arquivístico do Arquivo Machado de Assis é o conjunto de 
documentos produzidos e/ou recebidos pelo titular no exercício de 
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suas atividades e no decorrer de sua vida, e naturalmente 
acumulados por Machado de Assis. São originais de sua produção 
literária, suas correspondências, certidões pessoais, fotografias, etc., 
capazes de recontextualizar a vida pessoal, privada e profissional do 
acadêmico. A coleção de documentos do Arquivo Machado de Assis 
é composta de documentos reunidos artificialmente pela Academia 
Brasileira de Letras, por familiares de Machado de Assis e amigos, 
estudiosos e correlatos, cujo conteúdo trata de temas, assuntos, 
impressões e aspectos relativos ao acadêmico titular do arquivo e 
que complementam as informações do fundo arquivístico 
(ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2003, p. 09-10). 

 

Para elaborar o arranjo, os arquivistas desenvolveram um trabalho de 

pesquisa visando à identificação dos documentos produzidos por Machado de Assis 

ao longo de suas funções, atividades e interações sociais desempenhadas. Além 

disso, nessa fase, também foram identificados documentos do produtor sob custódia 

de outras instituições, como por exemplo a Biblioteca Nacional (Brasil).  

Após as etapas supracitadas, os arquivistas desenvolveram o arranjo. Esse 

arranjo foi dividido em fundo, composto por “[...] 10 séries e 11 subséries no sentido 

de possibilitar uma recontextualização da vida do acadêmico através de uma 

seriação funcional, temática e por espécie” (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 

2003, p. 17-18). 

 

Quadro 2 – Séries documentais do fundo Machado de Assis 

Correspondência pessoal Composta pela correspondência 

pessoal - incluem-se nessa série: 

cartas e telegramas trocados entre 

Machado de Assis e familiares e 

Machado de Assis e outros acadêmicos 

– recebidas e acumuladas pelo titular.  

A correspondência é organizada por 

ordem alfabética pelo nome do 

remetente. 

Correspondência de terceiros Composta pela correspondência, tais 

como cartas e telegramas, de amigos 

e/ou parentes de Machado de Assis. 

Essa série também incluiu uma 
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subsérie denominada Condolências, 

que é composta por votos de pesar 

pelo falecimento do titular. 

A correspondência é organizada por 

ordem alfabética.  

Diversos Composta por documentos de natureza 

diversa, tais como: recibos emitidos ao 

titular e cartão postal com poesia e 

imagem do titular. 

A série está organizada por ordem 

cronológica. 

Documentos familiares Composta por documentos referentes à 

efetivação do casamento dos pais do 

titular. 

A série está ordenada 

cronologicamente. 

Documentos pessoais Composta por documentos pessoais – 

denominação dada pelos arquivistas da 

instituição – de Machado de Assis, tais 

como assento de batismo, diploma, 

caderneta bancária, etc.  

A série está ordenada 

cronologicamente. 

Produção Intelectual Composta por manuscritos do titular. 

Essa série também inclui 4 subséries: 

Crônica, Peça Teatral, Poesia e 

Romance. 

Produção intelectual de terceiros Composta por poesias e críticas 

produzidas por terceiros e acumuladas 

pelo titular. 

A série está arranjada em ordem 

alfabética pelo nome do autor. 
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Comodato UFRJ/UNIRIO/ABL Composta pela correspondência 

pessoal de Machado de Assis, de 

amigos e familiares, de contratos de 

edição de suas obras, de poesias e 

anotações. Esses documentos foram 

adquiridos pela ABL através de um 

regime de comodato com a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

– UFRJ e a Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. 

Inclui 5 subséries: Correspondência 

pessoal, Correspondência de terceiros, 

Diversos, Documentos pessoais e 

Produção intelectual. Essa série possui 

uma particularidade: seus documentos 

não foram colocados nas séries que já 

existiam devido ao acordo entre a ABL 

e as demais instituições, que instituiu 

um prazo para devolução daqueles. 

Presidência da ABL Composta por documentos referentes 

ao período em que Machado de Assis 

foi presidente da instituição. 

A correspondência está arranjada em 

ordem alfabética pelo nome do 

remetente. Ao passo que os 

documentos referentes à Conferência 

de Guglielmo Ferrero estão ordenados 

cronologicamente.  

Iconografia Composta por fotografias de Machado 

de Assis. Inclui uma subsérie 

denominada Fotografias.  

Fonte: Academia Brasileira de Letras (2003). 
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Em contrapartida, a coleção é composta por “[...] 9 séries e 18 subséries e 10 

subsubséries no sentido de possibilitar uma recontextualização da vida do 

acadêmico através de seriação funcional, temática e por espécie” (ACADEMIA 

BRASILEIRA DE LETRAS, 2003, p. 36). 

 

Quadro 3 – Coleção do Arquivo Machado de Assis 

Comissão Machado de Assis – 1957  Constituída por documentos produzidos 

pela Comissão Machado de Assis, 

instituída pelo Presidente da República, 

Juscelino Kubitscheck, com o intuito de 

publicar uma edição crítica da obra do 

titular. 

As Atas (cópias) estão arranjadas em 

ordem cronológica e os demais 

documentos em ordem alfabética. 

Diversos Constituída por documentos de natureza 

diversa que tem Machado de Assis como 

tema. 

Série arranjada cronologicamente. 

Hemeroteca  Constituída por recortes de jornais e 

revistas. Inclui 6 subséries: Comodato 

UFRJ/UNIRIO/ABL, Diversos, 

Homenagens, Notícias diversas, 

Produção intelectual, Produção 

intelectual de terceiros, e 10 

subsubséries: Aniversários, Centenário 

de nascimento, Cinquentenário de 

falecimento, Conferências e discursos, 

Homenagens diversas, Monumentos, 

Prêmios, Artigos, Críticas e Crônicas. 

Homenagens Constituída por documentos que 

homenageiam Machado de Assis. 

Série arranjada por ordem alfabética 
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pelo nome do autor. 

Monumento Constituída por pareceres técnicos e 

propostas concorrentes relativas ao 

monumento em homenagem a Machado 

de Assis. Inclui 3 subséries: 

Congratulações, Propostas e 

Subscrição. 

Transcrições Constituída por transcrições manuscritas 

e datilografadas de documentos de 

Machado de Assis. Inclui 6 subséries: 

Contos, Correspondência pessoal, 

Crônicas, Poesias, Tradução e Diversos. 

Iconografia Constituída por fotografias e por 

imagens impressas que tem Machado de 

Assis como tema. 

Documentos institucionais  Constituída por documentos produzidos 

e acumulados pela ABL sobre Machado 

de Assis. 

Série arranjada cronologicamente. 

Audiovisual Constituída por filmes e documentários 

sobre a vida e obra de Machado de 

Assis, além de contos, novelas, 

minisséries baseados em sua obra, e 

alguns poemas musicados de Machado 

de Assis. 

Fonte: Academia Brasileira de Letras (2003). 

 

O arranjo foi finalizado em 2002 e publicado, através de um inventário, de 

acordo com a Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística – ISAD (G), visto 

que naquele momento, a Norma Brasileira de Descrição Arquivística – NOBRADE 

ainda não havia sido publicada.  
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Figura 4 – Quadro de arranjo do Arquivo Machado de Assis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Academia Brasileira de Letras (2003, p. 49). 

 

Até a presente data, os arquivistas não têm intenção de modificar o arranjo 

que foi produzido, pois justificam que o objetivo de fornecer os documentos para os 

pesquisadores está sendo cumprido. Ademais, existe a questão de ordem prática. 

As atividades rotineiras, o número reduzido de arquivistas e a necessidade de 

organizar os demais arquivos pessoais, impossibilitam que o arranjo do arquivo 

Machado de Assis passe por ajustes ou revisões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

4 CASA DE OSWALDO CRUZ (COC) 

A Casa de Oswaldo Cruz foi criada em 19 de novembro de 1985 através de 

ato da Presidência da Fundação Oswaldo Cruz. É uma unidade técnico-científica da 

fundação, cuja missão é  

Produzir e disseminar o conhecimento histórico da saúde e das 
ciências biomédicas; preservar e valorizar o patrimônio cultural da 
saúde; educar em seus campos de atuação e divulgar ciência e 
tecnologia em saúde, de forma a contribuir para o desenvolvimento 
científico, cultural e social (CASA DE OSWALDO CRUZ, 2019, não 
paginado).  

 

Nessa perspectiva, a instituição atua em pesquisas na história das ciências e 

da saúde e tem como objetivos:  

a) Desenvolver atividades de pesquisa histórica referentes à Fiocruz, 
às ciências e à saúde; 
b) Desenvolver atividades de constituição, organização, preservação, 
guarda e difusão de acervos documentais e museológicos referentes 
às ciências e à saúde;  
c) Desenvolver atividades de restauração, preservação, conservação 
e valorização do patrimônio arquitetônico, artístico e científico da 
Fiocruz, das ciências e da saúde; 
d) Desenvolver e manter atividades de museologia, educação, 
divulgação e popularização  em ciências e saúde; 
e) Desenvolver atividades de ensino, formação e capacitação de 
pessoas nas suas áreas de atuação finalística; 
f) Publicar o periódico História, Ciências, Saúde – Manguinhos e 
desenvolver outras atividades  e produtos editoriais voltados para a 
difusão do conhecimento nas suas áreas de atuação; 
g) Desenvolver atividades de coleta, reunião, análise e difusão de 
informações especializadas relativas às suas áreas de atuação 
finalística; 
h) Propor, em suas áreas de atuação, políticas públicas e diretrizes 
institucionais nos âmbitos  de saúde, ciência, tecnologia e cultura; 
i) Tornar acessíveis ao público em geral os acervos e bens científicos 
e culturais de caráter histórico da Fiocruz;  
j) Propor medidas para a preservação ambiental dos campi da 
Fiocruz e sua utilização em atividades de promoção cultural, da 
ciência e da saúde; 
k) Promover o desenvolvimento do seu campo de atuação 
estabelecendo cooperação técnica, científica e cultural com 
instituições públicas e privadas e com outras unidades da Fiocruz 
que desenvolvam atividades afins com os objetivos da COC; 
l) Promover eventos científicos e culturais em sua área de atuação 
(CASA DE OSWALDO CRUZ, 2016, p. 04). 
 
 

Dessa maneira, a COC é organizada em Diretoria, Núcleos operacionais, 

Órgãos colegiados e Conselho consultivo. Não cabe nessa pesquisa explicar cada 

elemento da organização da unidade. Entretanto, para fins dessa investigação, faz-



71 

 

se necessário apresentar o Departamento de Arquivo e Documentação (DAD) que 

encontra-se no âmbito dos Núcleos operacionais. De acordo com a Casa de 

Oswaldo Cruz (2016),cabe ao DAD: 

a)Identificar, recolher, reunir, preservar, organizar, dar acesso e 
disseminar o patrimônio arquivístico permanente da Fiocruz, assim 
como os arquivos institucionais e pessoais de interesse para história 
das ciências e da saúde;  
b) Coordenar, acompanhar e orientar, como órgão central, as 
atividades do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos (Sigda) 
da Fiocruz, por intermédio do Serviço de Gestão de Documentos 
(SGD) e da Assistência Técnica de Coordenação do Sigda; 
c) Formular, em articulação com outras instâncias da instituição, e 
implementar a Política Arquivística da Fiocruz; 
d) Acompanhar e promover programas e ações em conformidade 
com as diretrizes da Política Nacional de Arquivos; 
e) Desenvolver atividades de pesquisa, educação e desenvolvimento 
nas suas áreas de competência; 
f) Prestar serviços de consultoria e assessoria nas suas áreas de 
competência (CASA DE OSWALDO CRUZ, 2016, p. 18, grifo nosso).  
 
 

Sob coordenação do chefe desse departamento, estão os Serviços de 

Arquivo Histórico, de Gestão de Documentos, de Conservação e Restauração de 

Documentos, a Assistência Técnica do Sistema de Gestão de Documentos e 

Arquivos (Sigda/Fiocruz), o Conselho Departamental e a Secretaria Administrativa. É 

no âmbito do Serviço de Arquivo Histórico que as atividades relacionadas ao arquivo 

permanente da Fiocruz e aos arquivos pessoais de cientistas e sanitaristas são 

realizadas.  

Observamos que os arquivos pessoais estão no âmbito do Serviço de Arquivo 

Histórico, o que reforça a concepção de que arquivos dessa natureza são 

permanentes em instituições de custódia, devido ao valor secundário de seus 

documentos, uma vez que usualmente esses conjuntos são doados após o 

falecimento do produtor.  

 

4.1 A ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS PESSOAIS NA COC 

O Manual de Organização de Arquivos Pessoais, publicado em 2015, sob 

responsabilidade do Departamento de Arquivo e Documentação (DAD), tem como 

finalidade apresentar os procedimentos adotados para identificação, arranjo e 

descrição dos arquivos pessoais, desde a criação do departamento em 1989.  

Inicialmente, tais procedimentos estiveram baseados na metodologia 
de organização de arquivos pessoais proposta pelo Centro de 
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Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 
(CPDOC, 1998), instituição pioneira no tratamento de arquivos 
privados no Brasil. [...]. A partir de meados da década de 2000, 
verificou-se no DAD a necessidade de desenvolver uma metodologia 
de arranjo que contemplasse, ao mesmo tempo, as características 
dos arquivos pessoais sob a sua guarda e a identidade de seu 
acervo, ligado à história da saúde e da ciência (DEPARTAMENTO 
DE ARQUIVO E DOCUMENTAÇÂO, 2015, p. 11). 

 

 Assim, essa edição foi baseada no Manual de procedimentos para a 

organização de arquivos pessoais, elaborado em 2012 e coordenado por Verônica 

Martins de Brito e Maria da Conceição Castro.  

O manual, publicado em 2015, é dividido em três capítulos. No primeiro, são 

apresentadas as políticas de aquisição dos arquivos pessoais pela COC. No 

segundo, discutem-se os aspectos que norteiam sua organização. No último, são 

explicadas as atividades que tangenciam o acondicionamento e armazenamento dos 

arquivos pessoais. 

No que concerne à apresentação do manual, esmiuçamos o capítulo 2, no 

qual a organização aplicada aos arquivos pessoais custodiados pela COC é 

apresentada. Para isso, explicitamos cada etapa descrita pelo manual para 

organização dos arquivos pessoais de indivíduos que se destacaram nas áreas de 

ciências biomédicas e saúde pública.  

 

Quadro 4 – Etapas para organização dos arquivos pessoais custodiados pela COC 

1.Identificação 

Etapa que permeia duas vertentes: estudo biográfico do produtor e 

mapeamento das espécies e tipos documentais. 

 

2. Estudo 

biográfico do 

produtor 

Análise das atividades, funções e cargos desempenhados pelo 

produtor no âmbito profissional e nas suas relações familiares e 

sociais.  

 

3. Análise dos 

documentos do 

arquivo 

Levantamento das espécies e tipos documentais existentes no 

arquivo pessoal. 
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4. Codificação 

do nível de 

fundo 

Codificação ao nível de fundo a partir do código da instituição 

custodiadora, obtido pela inscrição da instituição no Cadastro 

Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos 

(Codearq), gerido pelo Conselho Nacional de Arquivos, e pelo 

código do fundo, atribuído pela própria instituição.  

 

4. Quadro de 

arranjo 

Orienta-se pela abordagem contextual de produção e guarda. É 

aplicado o método funcional por este proporcionar a adoção das 

categorias relativas às funções e atividades do produtor.  
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5. Arranjo 

Arranjo cujo primeiro nível são os grupos, que correspondem às 

funções desenvolvidas pelo produtor. Os grupos podem ser 

divididos em subgrupos, que correspondem às atividades 

executadas pelo produtor em cada função. 

 

Figura 5 – Exemplos de grupos e subgrupos encontrados nos 

arquivos pessoais custodiados pela COC 
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Fonte: Departamento de Arquivo e Documentação (2015) 

 

6. Descrição 

Os arquivos são descritos a partir da Norma Brasileira de 

Descrição Arquivística (NOBRADE). Além disso, normais 

internacionais também são adotadas, tais como: Norma 

Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para 

entidades Coletivas, pessoas e Famílias (ISAAR-CPF), Norma 

Internacional para Descrição de instituições com Acervo 
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Arquivístico (ISDIAH) e Norma Internacional para Descrição de 

Funções (ISDF).  

 

7. Base Arch 

Um repositório, de estrutura multinível, que abarca informações 

sobre os arquivos sob a guarda da COC.  

 

Fonte: Departamento de Arquivo e Documentação (2015).  

 

Nessa perspectiva, selecionamos o Fundo Frederico Simões Barbosa. A 

escolha desse conjunto se deu, conforme já apresentado, por ter sido o primeiro 

arquivo pessoal organizado pela metodologia atualmente utilizada pela COC. 

Entretanto, além disso, seu tratamento foi realizado no âmbito de um projeto 

dedicado aos 25 anos da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva (Abrasco), cujas atividades de pesquisa tinham como objetivo responder 

questões acerca da história institucional da associação. Considerando que o médico 

sanitarista foi seu fundador e primeiro presidente eleito, o projeto também 

possibilitou a organização do seu acervo, uma vez que sua trajetória pessoal e 

profissional esteve interligada com a construção institucional da saúde pública no 

Brasil (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2007). Isto posto, compreendemos também 

que esse cenário contribui para reforçar ainda mais a escolha por esse arquivo, visto 

que o produtor e seu arquivo representam uma parte significativa da trajetória da 

saúde coletiva brasileira, além  de ir ao encontro com a missão da COC. 

 

4.2 FUNDO FREDERICO SIMÕES BARBOSA 

4.2.1 Biografia de Frederico Simões Barbosa 

Frederico Adolfo Simões Barbosa nasceu em Recife (PE), no dia 27 de julho 

de 1916, e faleceu na mesma cidade em 08 de março de 2004. Filho de Fernando 

Simões Barbosa e Maria Simões Barbosa, formou-se em 1938 pela Faculdade de 

Medicina do Recife (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2007). 

Engajou-se na vida acadêmica, sendo responsável pelas cadeiras de 

microbiologia, parasitologia, zoologia e medicina preventiva na Universidade do 

Recife, Universidade Federal de Pernambuco e na Faculdade de Ciências Médicas 

de Pernambuco. Além disso, também se empenhou em no desenvolvimento de 
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pesquisas e políticas públicas voltadas para condições de saúde ao longo das 

décadas de 1940 e 1950. Seu interesse por ciências biológicas fez com que 

seguisse o caminho da pesquisa e da docência. Com isso, focou suas investigações 

na esquistossomose mansônica. Assim, a partir desse conhecimento, participou, em 

1950, juntamente com outros pesquisadores e sanitaristas, da fundação do Instituto 

Aggeu Magalhães em Pernambuco, atual Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães 

(CPqAM) (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2007). 

Frederico Simões Barbosa construiu, durante a década de 1950 e 1970, uma 

carreira como consultor, perito e medical officer junto a entidades internacionais, 

como a Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS) e Organização para Agricultura e Alimentação (FAO) das Nações 

Unidas (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2007).  

Atuou como parasitologista pela passagem na OMS, sendo responsável pela 

avaliação da utilização de moluscicidas no combate da esquistossomose em regiões 

pobres. Foi coordenador do Programa Internacional Brasil, Egisto e Hungria (1972-

1975) (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2007). 

Foi professor de medicina comunitária entre 1972 a 1981 e diretor entre 1975 

a 1976 da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (UnB). 

Também foi um dos responsáveis pela fundação da Associação Brasileira de Pós-

Graduação em Ciência Coletiva (Abrasco), na qual ocupou a presidência no período 

de 1979 a 1981. Possui passagens pela Universidade Federal de São Carlos e pela 

Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura (1980-1984) 

(FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2007). 

Ingressou na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) como professor de 

epidemiologia em 1983, onde, também, foi diretor no período entre 1985 e 1989. 

Recebeu homenagens devido à sua contribuição na prática científica no Brasil, como 

a medalha cultural Pirajá da Silva em 1953, títulos de professor honoris causa na 

UnB em 1995 e de consultor científico do CPqAM em 1996. Foi homenageado na 4ª 

Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e 

Controle de Doenças, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde 

em 2004 (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2007). 
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4.2.2 A organização do Fundo Frederico Simões Barbosa 

Após o falecimento de Frederico Simões Barbosa, Constança Clara Gayoso 

Simões Barbosa, sua filha e pesquisadora do CPqAM, ficou com a custódia do 

arquivo pessoal do pai. Assim, a partir da intermediação de Carlos E. A. Coimbra 

Junior da ENSP, a doação do Fundo36 Frederico Simões Barbosa para COC foi 

realizada em 30 de junho de 2004 (FUNDAÇÂO OSWALDO CRUZ, 2007). 

Dessa forma, o arquivo pessoal reúne documentos produzidos, recebidos e 

acumulados pelo produtor do âmbito de suas funções e atividades. Nesse sentido, 

Os documentos predominantes são: cartas, ofícios, memorandos, 
circulares, telegramas, cartões, portarias, recortes de jornais, recibos 
de pagamento, artigos científicos, currículos, planos de aula, 
certificados e programas de evento, declarações, fotografias, 
projetos, propostas, relatórios e textos de pesquisa (FUNDAÇÃO 
OSWALDO CRUZ, 2007, p. 28). 

 

O fundo é composto por documentos do período entre 1933 a 1997, sendo 

2.641 do gênero textual e 162 do gênero iconográfico, sendo que todos os 162 

documentos são fotografias (FUNDAÇÂO OSWALDO CRUZ, 2007).  

A organização do arquivo pessoal de Fernando Simões Barbosa foi resultado 

das atividades do projeto dedicado aos 25 anos de história da Associação Brasileira 

de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco). Assim,  

Para organizar o fundo Frederico Simões Barbosa fizemos uma 
opção pelo método de classificação funcional, sistema que exige do 
arquivista um esforço de coleta e síntese dos dados que possibilita 
um profundo conhecimento da instituição ou da pessoa produtora do 
arquivo. Esse esforço é crucial para o estabelecimento de um Plano 
de Classificação compatível com a essência dos arquivos. O arquivo 
de um indivíduo reproduz, em graus diferenciados, suas facetas 
profissional, pessoal e social de forma muito semelhante ao que 
ocorre nos arquivos institucionais, onde os documentos refletem as 
funções e as atividades da entidade produtora. O currículo que cobre 
todas as atividades do titular, associado ao estabelecimento de 
funções e atividades, como categorias de classificação, permite 
chegar às séries documentais e ao contexto de produção dos 
documentos (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2007, p. 17). 

 

Apresentada a opção metodológica selecionada para organizar o arquivo 

pessoal de Frederico Simões Barbosa, as etapas seguintes, guardadas as devidas 

                                                           
36

 Cumpre ressaltar que a instituição intitula os arquivos pessoais como fundos. Esse cenário pode 
ser explicado com sua própria definição, já discutida na seção 2, que estipula que é o conjunto de 
documentos produzidos, recebidos e acumulados no âmbito das funções e atividades do titular e que 
para ser considerado como fundo, este deve estar convivendo com outros em instituição de custódia. 
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proporções e considerando que cada arquivo pessoal é único, seguiram o que a 

metodologia apresenta em seu conteúdo: (i) Identificação, (ii) Estudo biográfico do 

produtor, (iii) Análise dos documentos do arquivo, (iv) Codificação do nível de fundo, 

(v) Quadro de arranjo e (vi) Descrição. Dessa forma, no que tange ao arranjo: 

A organização do fundo foi desenvolvida com base em uma 
metodologia direcionada para arquivos pessoais de cientistas. O 
plano de classificação, estruturado em grupos e subgrupos, tem 
como objetivo conferir visibilidade às funções e às atividades 
presentes na trajetória de Frederico Simões Barbosa no campo das 
ciências biomédicas e da saúde, deixando claras as ligações entre os 
documentos. A distribuição das séries documentais no interior dos 
grupos r subgrupos foi estabelecida de acordo com o perfil das 
atividades que deflagraram seu processo de constituição 
(FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2007, p. 29). 

 

Nesse sentido, foram desenvolvidos os seguintes grupos e subgrupos:  

 

Quadro 5 – Grupos do Fundo Frederico Simões Barbosa e suas respectivas 
descrições 

 

Vida Pessoal Grupo composto por documentos que 

refletem as relações sociais, financeiras 

e leituras de interesse pessoal de 

Frederico Simões Barbosa (FUNDAÇÃO 

OSWALDO CRUZ, 2007).  

Formação e Administração da carreira Grupo composto por documentos que 

refletem atividades referentes à 

participação em concursos, em políticas 

universitárias e em homenagens e 

congratulações e sistematização da 

trajetória de Frederico Simões Barbosa 

(FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2007). 

Docência Grupo constituído por documentos que 

refletem atividades referentes à 

realização de aulas, cursos, seminários, 

palestras e outras atividades didáticas, 

coordenação de cursos, orientações de 

dissertações e teses, participação em 
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bancas de seleção e defesa de mestrado 

e doutorado e participação em 

comissões avaliadoras (FUNDAÇÃO 

OSWALDO CRUZ, 2007).  

Pesquisa Grupo dividido em quatro subgrupos: (i) 

Esquistossomose, (ii) Saúde Pública, (iii) 

Educação Médica e Formação de 

Recursos Humanos em Saúde e (iv) 

Gestão de Pesquisa.  

(i) Esquistossomose: subgrupo 

composto por documentos referentes à 

programação da pesquisa, coordenação 

de projetos, divulgação de resultados e 

intercâmbio com outros cientistas. 

(ii) Saúde Pública: subgrupo composto 

por documentos referentes à 

programação de pesquisa, coordenação 

de projetos, divulgação de resultados e 

intercâmbio com outros cientistas. 

(iii) Educação Médica e Formação de 

Recursos Humanos em Saúde: 

subgrupo composto por documentos 

referentes à programação de pesquisa, 

coordenação de projetos, divulgação de 

resultados e intercâmbio com outros 

cientistas. 

(iv) Gestão da Pesquisa: subgrupo 

composto por documentos referentes à 

solicitação e concessão de auxílios e 

prestação de contas (FUNDAÇÃO 

OSWALDO CRUZ, 2007).  

Gestão de Instituições de Ciência & 

Tecnologia e Saúde 

Grupo composto por documentos 

referentes à elaboração e 
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implementação de políticas públicas e 

programas de saúde e pesquisa, 

participação em conselhos, comissões, 

grupos de trabalho, delegações e 

consultorias técnico-científicas, 

cooperação técnico-científica e 

participação em eventos (FUNDAÇÃO 

OSWALDO CRUZ, 2007). 

Relações Interinstitucionais e 

Intergrupos 

Grupo dividido em dois subgrupos: (i) 

Afiliação Profissional e (ii) Consultoria e 

Aconselhamento. 

(i) Afiliação Profissional: subgrupo 

composto por documentos referentes à 

participação em sociedades e 

associações científicas. 

(ii) Consultoria e Aconselhamento: 

subgrupo composto por documentos 

referentes à participação em comitês, 

conselhos, comissões, grupos de 

trabalho e consultorias técnico-científicas 

e participação em conselhos editoriais e 

publicações (FUNDAÇÃO OSWALDO 

CRUZ, 2007). 

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz (2007).  

 

Esses procedimentos metodológicos aplicados no Fundo Frederico Simões 

Barbosa foram materializados em um inventário, publicado em 2007. Ao contrário 

dos outros anteriormente realizados, esse instrumento de pesquisa perpassa um 

processo metodológico de classificação e descrição, preconizado a partir de 

princípios arquivísticos, e, “[...] portanto, capaz de retratar as funções e atividades do 

titular do arquivo e traduzir-se em seu espelho fiel, viabilizando a contextualização 

de sua produção documental” (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2007, p. 22). 
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5 CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA DO BRASIL (CPDOC) DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

(FGV)  

Para explicitar a metodologia adotada pelo CPDOC no que tange à 

organização dos arquivos pessoais, é necessário apresentar um breve histórico do 

seu contexto de fundação. Segundo Gonçalves (2007),  

No início da década de 1970 foram fundados diversos cursos de pós-
graduação no Brasil, o que gerou um aumento considerável na busca 
por fontes primárias para suprir as pesquisas acadêmicas 
empreendidas, destacando-se a utilização de arquivos pessoais. 
Junto a isso, observamos a criação dos primeiros cursos de 
graduação em Arquivologia, elevando o grau de preocupação com a 
preservação e a organização de documentos. Além do CPDOC, 
neste período foram fundados diversos centros de documentação e 
memória, entre outros, o Arquivo Edgard Leuenroth e o Centro de 
Memória na Unicamp, o Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da USP 
e a Casa de Oswaldo Cruz (GONÇALVES, 2007, p. 15). 

 

Além disso, a fundação do CPDOC está aliada a dois cenários: (i) a 

constatação de que os arquivos pessoais de homens públicos possuíam valor 

informativo para a história contemporânea do Brasil e (ii) o afastamento do meio 

universitário brasileiro das fontes primárias. Sendo assim, sua criação teve como 

finalidade preservar esses tipos de arquivos, que ainda se encontravam nas mãos 

de pessoas físicas, e possibilitar o acesso e uso das fontes primárias pelos 

pesquisadores em grande escala para construção da história do país (MOREIRA, 

1990). 

Dessa forma, o Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC) foi fundado em 1973 e tem como finalidade  

[...] abrigar conjuntos documentais relevantes para a história recente 
do país, desenvolver pesquisas em sua área de atuação e promover 
cursos de graduação e pós-graduação. Os conjuntos documentais 
doados ao CPDOC, [...], constituem, atualmente, o mais importante 
acervo de arquivos pessoais de homens públicos do país, integrado 
por aproximadamente 200 fundos, totalizando cerca de 1,8 milhão de 
documentos (CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE 
HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 2019, não paginado). 

 

Em 1974, o CPDOC estava estruturado em dois núcleos cujo objetivo era 

auxiliar na organização dos arquivos: (i) Núcleo de Documentação, que incluía 

Arquivo, Audiovisual e Biblioteca e Informação; (ii) Núcleo de Pesquisa, que incluía 

Pesquisa e História Oral (MOREIRA, 1990).  
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Com a expansão das atividades – reunir, organizar, preservar e dar acesso 

aos arquivos pessoais e sua própria atividade de pesquisa – do CPDOC, os dois 

núcleos iniciais foram reestruturados e transformados em setores (MOREIRA, 1990).  

Em 1988, a instituição lançou o primeiro número da revista Estudos 

Históricos, cuja publicação é semestral e organizada pelos docentes do Programa 

de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais. Cumpre ressaltar que em 

1998, o periódico publicou um volume cujo tema central eram os arquivos pessoais, 

tornando-se uma publicação relevante no que tange a essa área. Além desse 

periódico, em 2009, foi criada a Revista Mosaico, publicação cujo foco são as 

ciências humanas e sociais, sendo organizada pelos discentes do programa 

supracitado (CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 2019).  

Em 2003, ao completar 30 anos, foi criado o Programa de Pós-Graduação em 

História, Política e Bens Culturais, e dois anos mais tarde a Escola Superior de 

Ciências Sociais que oferece os cursos de Mestrado Acadêmico, Mestrado 

Profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais e Doutorado. Ademais, são 

oferecidos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: MBA em Relações Internacionais, 

MBA em Bens Culturais: Cultura, Economia e Gestão e Pós-graduação em Cinema 

Documentário (CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 2019). 

 

5.1 PROGRAMA DE ARQUIVOS PESSOAIS (PAP) 

O Programa de Arquivos Pessoais (PAP) tem como finalidade “[...] reunir, 

organizar e divulgar o acervo de arquivos privados doados ao CPDOC desde 1973 

até os dias atuais” (CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 2019, não paginado). 

O CPDOC abriga conjuntos de documentos de homens públicos do Brasil, 

totalizando aproximadamente 200 fundos, com cerca de 1,8 milhão de documentos. 

Esses arquivos são compostos, em sua grande maioria, de correspondência de 

caráter oficial, relatórios, pareceres, discursos, despachos, atas e diplomas. Além 

disso, fotografias, discos e filmes também são encontrados nos arquivos. Dessa 

forma, o CPDOC utiliza um instrumento legal de doação do arquivo com o produtor, 

de modo que garanta direitos de divulgação, posse e publicação dos documentos 

https://cpdoc.fgv.br/pos/programa
https://cpdoc.fgv.br/pos/programa
https://cpdoc.fgv.br/escs
https://cpdoc.fgv.br/escs
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que pertencem ao arquivo (CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE 

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 1998). 

A metodologia de organização adotada e realizada pelo PAP foi pioneira, o 

que resulta em consultorias prestadas às instituições públicas ou privadas que 

custodiam arquivos pessoais, demonstrando a importância do CPDOC enquanto 

modelo de tratamento desses conjuntos documentais.  

 

5.1.1 A organização de arquivos pessoais no CPDOC 

Quando o CPDOC foi fundado, o acervo foi constituído pelos arquivos 

pessoais de Getúlio Vargas, doado em junho de 1973, o que determinou sua 

fundação, e Oswaldo Aranha, doado em outubro do mesmo ano. Assim, é 

importante destacar o papel de relevância de Celina Vargas do Amaral Peixoto, neta 

de Getúlio Vargas e uma das fundadoras do Centro, pela iniciativa em levar a 

proposta de criação de um centro de documentação e pesquisa ao presidente da 

Fundação Getúlio Vargas, Luís Simões Lopes. Dessa maneira, o CPDOC foi 

constituído por arquivos pessoais de indivíduos pertencentes à elite política 

brasileira. Posteriormente, esse campo foi ampliado, agregando conjuntos de 

documentos de outros personagens importantes no cenário nacional (GONÇALVES, 

2007).  

Dessa forma, esses arquivos pessoais precisavam de tratamento, o que 

estimulou o CPDOC a buscar procedimentos metodológicos que dessem conta 

dessa organização. Assim, segundo Moreira (1990),  

Neste sentido, a experiência francesa com arquivos privados 
familiares e pessoais serviu de subsídio metodológico, enquanto que 
a conceituação norte-americana de documento de arquivo, 
empregada principalmente pelas bibliotecas presidenciais, e que 
privilegia cada um dos suportes documentais, foi adotada para a 
organização interna do Setor de Documentação, dividido em: 
Arquivo, Biblioteca e Audiovisual (MOREIRA, 1990, p. 25).  

 

Entretanto, Moreira (1990) evidencia que o CPDOC não tinha como objetivo 

reproduzir os modelos das bibliotecas presidenciais norte-americanas, visto que não 

foi fundado para se dedicar a Getúlio Vargas e seu governo. Para organizar os 

arquivos pessoais, o Centro buscou subsídios técnicos com pesquisadores das 
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áreas de Ciências Humanas e Sociais, como Michel Duchein e Charles Dollar, que 

possuíam experiência em arquivos privados pessoais37  

As reflexões e as experiências nos arquivos pessoais de Getúlio Vargas e 

Oswaldo Aranha deram origem em metodologia própria no que tange à organização 

de arquivos pessoais. Apesar do campo empírico dessa pesquisa ser a metodologia 

mais recente publicada de cada instituição selecionada, faz-se necessário 

apresentar o esforço da instituição em buscar atualizá-las de acordo com suas 

necessidades. Sendo assim, em 1980, foi publicada uma primeira versão 

denominada “Procedimentos técnicos adotados pelo CPDOC na organização de 

arquivos privados contemporâneos”. Em termos metodológicos, Moreira (1990) 

apresenta que 

Muito embora o primeiro manual técnico definido pela equipe do 
Setor de Documentação não determinasse esquemas rígidos de 
arranjo, na prática verificava-se a preferência pela definição de séries 
segundo o tipo de documentos, em grande parte pela própria 
semelhança de trajetória dos titulares dos primeiros arquivos 
orqanizados: em geral, de políticos que ocuparam funções 
executivas. Assim sendo pode-se observar quase que um arranjo 
padrão, composto das séries Correspondência (subdividida em 
política e Diversa), Documentos Pessoais, Produção Intelectual, 
Recortes de Jornais, além das séries Fotografias, Filmes e Discos. 
Na realidade, tratava -se de privilegiar o aspecto político do arquivo, 
de vez que a Correspondência Diversa (ou Miscelânea) não chegava 
a integrar o inventário analítico, sendo seus documentos apenas 
colocados em ordem cronológica e computados quantitativamente 
(MOREIRA, 1990, p. 30). 

 

Além disso, o CPDOC explicitou em sua metodologia a preocupação entre a 

organização dos arquivos e a pesquisa, determinando que “[...] a finalidade da 

organização de arquivos é a de colocar à disposição do usuário documentos de 

valor histórico indo ao encontro com o que o Centro entendia como pesquisa em 

fontes primárias” (GONÇALVES, 2007, p. 20). Esse cenário vai ao encontro com um 

dos objetivos para fundação do Centro, a saber: acesso e pesquisa em fontes 

primárias para o desenvolvimento da história contemporânea do país.  

A segunda versão dos procedimentos metodológicos adotados pelo CPDOC 

foi publicada em 1986, sob o título “Procedimentos técnicos em arquivos privados”. 

Diferentemente da primeira publicação, esta apresenta termos arquivísticos 

                                                           
37

 Entrevista concedia por CRUZ, Adelina Maria Alves Novaes e. Entrevista I. [jan. 2020]. 
Entrevistador: Lorena dos Santos Silva. Rio de Janeiro, 2020. 1 arquivo. M4A (70 min.). A entrevista 
na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice I desta dissertação.  
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melhores definidos no que tange à conceituação apresentada pela Arquivologia 

(GONÇALVES, 2007). Além disso, em relação às séries, Gonçalves (2007) explicita 

que houve uma mudança de perspectiva ao incluir a atuação do produtor em sua 

construção. Com isso, as séries poderiam ser funcionais, cronológicas, temáticas, 

geográficas ou por espécies documentais. Também apresenta que, ao contrário da 

versão de 1980, que não deixava claro a ordenação interna das séries, esta 

determina que devem ser organizadas por dossiês.  

A terceira versão da metodologia foi publicada em 1994, sob o título 

“Procedimentos técnicos adotados para a organização de arquivos privados”. Sua 

publicação foi justificada pela entrada das novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação – TICs. Outras mudanças importantes foram acrescidas, tal como: (i) a 

inclusão da necessidade de um documento formal com deveres e garantias entre a 

instituição e o doador do arquivo pessoal; (ii) a mudança de nomenclatura onde 

documentos manuscritos e datilografados passam a ser denominados de 

documentos textuais não-impressos; (iii) consolidação das definições, por exemplo: 

o conceito de arranjo fica mais claro, uma vez que destaca a diferença entre ordem 

original e ordenação dos documentos (GONÇALVES, 2007). 

Em 1998, foi publicada a última e mais recente metodologia, sob o título 

“Metodologia de organização de arquivos pessoais: a experiência do CPDOC”. Não 

houve mudanças significativas dessa versão para anterior de 1994. Esse cenário é 

explicado por Gonçalves que apresenta que 

A ausência de modificações consideráveis pode ser entendida como 
um indício da consolidação dos procedimentos do CPDOC, refletido 
na mudança de nome para metodologia, permitindo-nos considerar 
que a versão de 1998 sistematiza de maneira consolidada a 
metodologia de organização de arquivos pessoais no CPDOC 
(GONÇALVES, 2007, p. 33).  

 

Mesmo que não tenham mudanças significativas, a metodologia publicada em 

1998 pode ser sistematizada de acordo com três grandes grupos de documentos: (i) 

documentos textuais não-impressos, como documentos manuscritos,  (ii) 

documentos visuais, sonoros e audiovisuais, como fotografias e filmes,  e (iii) 

documentos impressos, como livros. Dessa forma, após a identificação dos 

documentos que compõem o arquivo pessoal, cada subsetor – Arquivo, Audiovisual 

e Impressos – fica responsável pelo tratamento e organização daqueles.  
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Assim, no que tange à organização dos documentos textuais não-impressos, 

observamos as seguintes etapas: 

 

Quadro 6 – Etapas de organização dos documentos textuais não-impressos 

Documentos 

textuais não-

impressos 

Exame 

sumário da 

documentação 

Definição do 

arranjo por 

séries a partir 

de diferentes 

critérios de 

conteúdo e/ou 

espécie 

documental. 

Ordenação 

dos 

documentos 

Notação dos 

documentos 

Fonte: Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (1998). 

 

Em relação à organização dos documentos visuais, sonoros e audiovisuais, a 

metodologia apresenta as seguintes etapas:  

 

Quadro 7 – Etapas de organização dos documentos visuais, sonoros e audiovisuais 

Documentos visuais, sonoros e audiovisuais 

Recepção Registro da sigla do arquivo ao qual 

pertencem. 

Reprodução Duplicação do documento de modo a 

dar acesso, preservando o suporte 

original. 

Arranjo38 Arranjo cronológico, respeitando, 

sempre que possível, o agrupamento 

por dossiês. 

Notação Determinação da sigla que 

corresponde à ordenação do 

documento na série.  

Catalogação Registro do conjunto de informações 

                                                           
38

 A etapa do arranjo só é aplicada às fotografias, sendo os demais documentos sonoros e 
audiovisuais organizados pelas etapas de recepção, reprodução, notação, catalogação e indexação. 



88 

 

que compõem o documento.  

Indexação Atribuição de termos, a partir da 

análise do conteúdo, que 

representem os assuntos do 

documento. 

Fonte: Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (1998). 

 

Os documentos impressos são organizados de acordo com as regras 

biblioteconômicas, como o Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2). A 

metodologia apresenta que “a intenção do CPDOC ao receber esses documentos 

impressos é poder complementar as informações contidas nos documentos não-

impressos. Não é nosso objetivo receber bibliotecas pessoais” (CENTRO DE 

PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 

1998. p. 71).  

 

5.2 ARQUIVO PESSOAL DE NEGRÃO DE LIMA 

5.2.1 Biografia de Negrão de Lima 

Francisco Negrão de Lima nasceu em Nepomuceno, então distrito de São 

João Nepomuceno do município de Lavras (MG), no dia 24 de agosto de 1901 e 

faleceu no Rio de Janeiro em 26 de outubro de 1981. Filho de João Nepomuceno 

Lucas de Lima, comerciante e coletor estadual de impostos, e de Maria das Dores 

Negrão de Lima, casou-se com Ema Hamma Negrão de Lima, com quem teve uma 

filha. Formou-se em 1924 na Faculdade de Direito de Belo Horizonte. Além de 

exercer a advocacia, também foi jornalista na capital mineiro durante a década de 

1920. Em 1930 apoiou a candidatura de Getúlio Vargas, que mesmo derrotado, 

chegou à presidência em novembro do mesmo ano. Em 1933, elegeu-se deputado 

federal constituinte por Minas Gerais na legenda do Partido Progressista (PP) 

(ABREU, 2001).   

Em 1937, na disputa presidencial, dois fortes candidatos se apresentaram: o 

ex-governador paulista Armando de Sales e o político paraibano José Américo de 

Almeida. Entretanto, Getúlio Vargas conspirava para que a eleição, prevista para 

janeiro do ano seguinte, não se realizasse. Dessa forma, em acordo com oficiais das 

Forças Armadas, como os generais Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro, passou a 
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articular um golpe que lhe garantisse permanecer no poder. Nessa linha de 

pensamento, o governador mineiro Benedito Valadares enviou Negrão de Lima para 

os estados das regiões Norte e Nordeste com o intuito de sondar como os 

governadores sobre os planos de Vargas. A missão ficou conhecida como “Missão 

Negrão de Lima” (ABREU, 2001).  

Em novembro de 1937, quando foi instaurado o Estado Novo, Negrão de 

Lima foi nomeado chefe do gabinete do novo Ministro da Justiça, Francisco Campos. 

Em 1941, foi nomeado para dirigir a Embaixada Brasileira na Venezuela, sendo 

transferido para o Paraguai no ano seguinte, posição que ficaria até 1946. Com a 

redemocratização, em 1945, filiou-se ao Partido Social Democrático (PSD), 

agremiação sob liderança de antigos interventores federais nos estados (ABREU, 

2001)  

Durante o segundo governo Vargas, entre 1951 a 1953, ocupou o Ministério 

da Justiça. Em março de 1956, foi nomeado prefeito do Distrito Federal por 

Juscelino Kubitscheck, permanecendo no cargo até julho de 1958. Também 

desempenhou atividades na pasta das Relações Exteriores. Foi designado como 

embaixador do Brasil em Portugal em 1959, cargo que ocupou até 1963 (ABREU, 

2001). 

De 1965 a 1971, no regime civil militar, foi governador do Estado da 

Guanabara pelo PSD. Sua eleição foi considerada uma derrota para o regime, que 

como resposta, através do Ato Institucional nº 2 (AI-2), dissolveu os partidos políticos 

e estabeleceu eleição indireta para a presidência da República (ABREU, 2001)  

 

5.2.2 A organização do arquivo pessoal de Negrão de Lima 

O arquivo pessoal de Negrão de Lima é composto por documentos 

produzidos, recebidos e acumulados pelo produtor no exercício de suas funções e 

atividades. Dessa forma, observamos diferentes espécies e tipos documentais, 

como cartas e cartões-postais trocados entre seus contemporâneos.  

Assim, é constituído por 2427 documentos textuais não-impressos, sendo 

todos manuscritos, 101 documentos visuais, sonoros e audiovisuais, sendo 94 

fotografias, 5 cartões-postais e 2 filmes cinematográficos, e 110 documentos 

impressos, sendo 56 exemplares de periódicos, 27 periódicos, 21 livros e 6 artigos 

de periódicos.  
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Os documentos textuais não-impressos foram organizados a partir de 7 séries 

funcionais ou por espécie documental, conforme o quadro abaixo demonstra:  

 

Quadro 8 – Organização dos documentos textuais não-impressos do arquivo 
pessoal de Negrão de Lima 

 

Série Descrição da série 

Atividades Diplomáticas  Dividida em quatro subséries: (i) 

Embaixador na Venezuela, (ii) 

Embaixador em Portugal, (iii) 

Embaixador na Bélgica e (iv) Ministro 

das Relações Exteriores.  

Composta por documentos relativos à 

atuação de Negrão de Lima como 

embaixador na Venezuela, Portugal e 

Bélgica e como Ministro das Relações 

Exteriores. 

Datas-limite: 1941-1964.  

Diversos Composta por documentos de caráter  

diversos, como notas de agradecimento, 

comentários políticos e votos de boas 

festas.  

Datas-limite: 1923-1981. 

Documentos Pessoais Composta por documentos pessoais de 

Negrão de Lima, como carteiras, 

certidões, atestados médicos, etc. 

Datas-limite: 1921-1980. 

Governador da GB  [Guanabara] Composta por documentos relativos à 

atuação de Negrão de Lima como 

governador do Estado da Guanabara.  

Datas-limite: 1965-1975. 

Ministro da Justiça Constituída por documentos relativos à 

atuação de Negrão de Lima como 

Ministro da Justiça. 
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Datas-limite: 1951-1953. 

Prefeito do DF Constituída por documentos relativos à 

atuação de Negrão de Lima como 

prefeito do Distrito Federal. 

Datas-limite: 1956-1959. 

Recortes de Jornais Composta por exemplares e artigos de 

periódicos produzidos, recebidos e 

acumulados por Negrão de Lima. 

Datas-limite: 1932-1978. 

Fonte: Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (1998). 

 

Em relação aos documentos visuais, sonoros e audiovisuais, foram 

organizados da seguinte forma:  

 
Quadro 9 – Organização dos documentos visuais, sonoros e audiovisuais do 

arquivo pessoal de Negrão de Lima 
 

Série Descrição da série 

Filmes Filmes acumulados por Negrão de Lima 

no âmbito de suas funções e atividades. 

Datas-limite: 1968-1969. 

Fotografias Fotografias produzidas, recebidas e 

acumuladas por Negrão de Lima no 

âmbito de suas funções e atividades. 

Datas-limite: 1942-1979. 

Fonte: Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (1998). 

 

A organização dos documentos impressos foram tratados – identificados, 

catalogados e indexados – em consonância às regras provindas da Biblioteconomia, 

como o Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2)39.  

 

 

                                                           
39

 Compêndio de diretrizes para elaboração de descrições bibliográficas uniformizadas, cuja primeira 

versão foi publicada em 1967 a partir de uma colaboração entre a American Library Association, a 
Canadian Library Association e a Library Association (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
ASSOCIAÇÕES DE BIBLIOTECÁRIOS, CIENTISTAS DA INFORMAÇÃO E INSTITUIÇÕES, 2020). 
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6 FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (FFHC) 

A Fundação Fernando Henrique Cardoso foi criada a partir de iniciativa do ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso, cujo respaldo se deu pela Lei nº 8.394, de 

30 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a organização, preservação e proteção 

dos acervos documentais privados presidenciais. Inaugurado em maio de 2004, 

instaurou-se como instituição, transformando-se em Fundação a partir de 2010 

(FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 2020).  

A instituição possui dois propósitos:  

[...] promover o debate público, a produção e a disseminação de 
conhecimento sobre os desafios do desenvolvimento e da 
democracia no Brasil, em sua relação com o mundo. Além disso, 
preservar e disponibilizar os arquivos de Ruth Cardoso, de Fernando 
Henrique Cardoso e de outras figuras públicas ligadas ao casal, de 
modo a contribuir com a pesquisa e a difusão do conhecimento sobre 
a história brasileira (FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO, 2020, não paginado).  

 
 

Dessa maneira, a FFHC custodia o acervo Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, reúne os arquivos do ex-presidente e de três membros de sua família: 

Ruth Cardoso, Joaquim Ignacio Baptista de Cardoso (avó) e Leônidas Cardoso (pai). 

Ademais, também compõe o acervo a biblioteca do casal (FUNDAÇÃO FERNANDO 

HENRIQUE CARDOSO, 2020). 

Além disso, a fundação também custodia arquivos pessoais de indivíduos que 

participaram do governo Fernando Henrique Cardoso. O Arquivo Paulo Renato 

Souza foi doado à instituição em 2014. Ao passo que o Arquivo Sérgio Motta, doado 

em 2013, corresponde ao período em que este foi ministro das Comunicações, de 

1995 a 1998 (FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 2020). 

 

6.1 A ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS PESSOAIS NA FFHC 

Para apresentar a organização do acervo custodiado pela instituição, 

utilizamos como fonte o livro Tempo e circunstância: a abordagem contextual dos 

arquivos pessoais, publicado por Ana Maria de Almeida Camargo e Silvana Goulart, 

em 2007., cuja finalidade é apresentar os procedimentos metodológicos adotados no 

tratamento arquivístico do acervo da FFHC.  

O tratamento técnico e as atividades que rondam o acervo são definidos pela 

curadoria e pela empresa Grifo Projetos Históricos e Editoriais, que atua no 
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desenvolvimento de projetos históricos e culturais junto à fundação. Através da 

captação de recursos pela Lei Rouanet – Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991 – 

ou por outras fontes privadas, entre elas a IBM e a Fundação Brava, é que os 

trabalhos são realizados (FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 2020). 

Considerando que coexistem no acervo dois ambientes distintos, arquivo e 

biblioteca, a metodologia adotada considerou as especificidades de cada um. Nessa 

linha de pensamento, os documentos bibliográficos – livros, periódicos e folhetos – 

foram organizados através da aplicação da Classificação Decimal Universal (CDU) e 

da Tabela de Cutter, de modo que os assuntos daqueles documentos pudessem ser 

identificados, além de reuni-los fisicamente, facilitando seu acesso (CAMARGO; 

GOULART, 2007).  

No arquivo, as operações referentes à classificação e à disposição física dos 

documentos são independentes entre si. De um lado, tem-se a configuração lógica, 

“[...] que determina a maneira como os documentos devem ser classificados de 

modo a preservar sua organicidade [...] e a permitir ampla consulta a partir de 

critérios de acesso coerentes” (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 59). Ao passo que 

do outro, há a configuração material, “[...] que determina a maneira como os 

documentos devem ser acondicionados e armazenados, em ambientes favoráveis à 

manutenção de sua integridade física” (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 59). 

A figura 5, discriminada abaixo, evidencia essas configurações. A construção 

do mapa conceitual foi importante visto que a fonte analisada não é um manual que 

contém instruções. Assim, essa ferramenta permitiu esquematizar o conteúdo 

descrito na fonte de modo a auxiliar na compreensão das ideias.  
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Figura 6 – Mapa conceitual da configuração lógica e material adotada no 
acervo da FFHC. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Fonte: Camargo e Goulart (2007). 

 

Podemos compreender que a configuração lógica determina como os 

documentos serão classificados de modo a preservar as funções e atividades que 

lhes deram origem. Também favorece um ambiente de amplo acesso, visto que 

atribui aos documentos uma identificação formal, além de registrar os motivos que 

justificam a presença daqueles no arquivo. 

Configuração  
lógica classificação recai 

Unidades de 
descrição  

= 
 Documentos 

corresponde 

Identificação formal dos 

documentos; 

Registro da circunstância que 

justificam sua presença no 

arquivo. 

Configuração 
material 

estabelecem 

Unidades de 
arquivamento  

= 
Recipientes, invólucros 
ou formatos tomados 
como base mínima de 
acondicionamento e 

armazenamento. 
 
 



95 

 

 No que tange à configuração material, entendemos que se refere à maneira 

pela qual os documentos serão acondicionados e armazenados, garantindo a 

integridade física e respeitando seus diferentes formatos e suportes.  

A organização lógica do arquivo é instaurada a partir da funcionalidade, ou 

seja,  

[...] pela identificação do elo entre os documentos e as atividades que 
lhes deram origem, de modo a garantir que, individual ou 
coletivamente, os diferentes itens que o integram possam evocar ou 
representar, de modo inequívoco, as circunstâncias e o contexto que 
justificaram sua acumulação e guarda (CAMARGO; GOULART, 
2007, p. 60). 

 

Nessa perspectiva, as unidades de descrição consideram o documento 

singular, seja qual for a forma, o formato, suporte ou conteúdo, embora exceções se 

façam presentes, tais como: documentos anexados a outros e conjuntos 

documentais formados pela cobertura de um mesmo episódio.  

 A identificação das unidades de descrição leva em conta o gênero 

documental e a rigor, existem três grandes sistemas de signos encontrados no 

acervo: a palavra escrita, a imagem e o som. Além disso, ainda há um conjunto de 

documentos que não possui um sistema de signos: são os objetos tridimensionais. 

Assim, foram estabelecidas, para efeitos de descrição, as seguintes divisões:  

 

Quadro 10 – Divisões entre gênero documental e linguagem 

Gêneros Linguagem básica predominante 

Documentação textual Palavra escrita/texto 

Documentação sonora (ou fonográfica) Palavra falada/música/som 

Documentação iconográfica Imagem 

Documentação audiovisual Som + Imagem 

Documentação tridimensional (ou realia) Nenhuma (objetos, artefatos) 

Fonte: Camargo e Goulart (2007) 

 

Para dar conta das atividades descritivas, um banco de dados foi concebido, 

respeitando as especificidades dos gêneros documentais. Esse banco tem como 

finalidade permitir que “[...] se tenha acesso aos documentos e se reconstituam os 

vínculos que os unem às diferentes atividades, funções e áreas de ação 

características da trajetória de seus respectivos titulares [...]” (CAMARGO; 
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GOULART, 2007, p. 63). Dessa maneira, o sistema submete-os em quatro seções 

descritivas:  

 

Quadro 11 – As quatro seções descritivas as quais os documentos são submetidos 

1.Identificação 

“Seção destinada ao registro das configurações 

formais dos documentos” (CAMARGO; GOULART, 

2007, p. 63). 

2. Contexto 

“Seção destinada ao registro das circunstâncias de 

origem dos documentos, seja em termos genéricos 

[...], seja em termos pontuais” (CAMARGO; 

GOULART, 2007, p. 63). 

3. Notação 

“Seção destinada ao registro dos códigos de 

endereçamento que permitem localizar os 

documentos no acervo” (CAMARGO; GOULART, 

2007, p. 63). 

4. Informações 

complementares 

“[...] registro de informações relativas a condições 

de acesso, estado de conservação, valor e outras 

características dos documentos” (CAMARGO; 

GOULART, 2007, p. 63). 

Fonte: Camargo e Goulart (2007) 

 

Para localizar os documentos, criou-se um critério que pudesse representar 

um endereço definitivo e uma marca identitária própria. Nessa perspectiva, o 

endereço definitivo foi garantido pela decisão de respeitar como unidade de 

arquivamento: 

 os próprios documentos, quando a consistência de seu formato 
lhes garante certa autonomia no mobiliário onde são 
armazenados, dispensando o uso de recipientes de proteção (é o 
caso de documentos em formato de livro, álbum etc., de 
dimensões padronizadas); 

 ou elementos externos a eles, isto é, invólucros e recipientes cuja 
proximidade com os documentos não afete a codificação 
adotada, em caso de sua eventual substituição (é o caso das 
capas de papel, dos envelopes e das jaquetas que os protegem) 
(CAMARGO; GOULART, 2007, p. 70). 

 
 



97 

 

Em relação à notação, esta é formada por dois segmentos numéricos: o 

primeiro, com dois dígitos, “[...] é formado pelo código da unidade de arquivamento” 

(CAMARGO; GOULART, 2007, p. 71), ao passo que o segundo, com sete dígitos, é 

formado “[...] pelo número de ordem que o documento ocupa na sequência de seus 

similares” (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 71).  

Já o Banco de Dados possui a capacidade de gerir um grande volume de 

informações e de documentos digitalizados, além de garantir um portal para consulta 

via internet (CAMARGO; GOULART, 2007).  

 

Figura 7 – Página inicial do portal de acesso para o acervo custodiado pela 
FFHC 

 

Fonte: Fundação Fernando Henrique Cardoso (2020). 

 

Podemos compreender, ainda que de forma inicial, que a metodologia 

adotada pela fundação para organizar os arquivos pessoais difere das outras 

apresentadas, visto que não busca tratá-los de acordo com o que a teoria 

arquivística determina para arranjo e descrição. Ademais, o fundo também se 

diferencia dos outros cuja metodologia foi selecionada, pois o produtor ainda está 

vivo e produzindo documentos, ou seja, o fundo está aberto. A opção desses 

procedimentos metodológicos evidenciam a preocupação em manter o vínculo 

indissociável que existe entre os documentos, quaisquer que sejam seus suportes, e 

as atividades que lhes deram origem, ou seja, garantir a manutenção do contexto da 

produção documental. Além disso, cumpre ressaltar que até os dias atuais, por 
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problemas práticos que foram surgindo, aspectos dessa metodologia foram se 

adaptando. Entretanto, sua matriz permanece como a abordagem contextual.  

Cumpre ressaltar, conforme demonstrado na figura acima, que apesar da 

abordagem contextual adotada na organização dos arquivos pessoais custodiados 

pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, observamos que o usuário possui 

dificuldade na recuperação dos documentos, visto que a interface do Banco de 

Dados não é dinâmico, ou seja, o caminho que o consulente precisa trilhar para 

chegar até a resposta de sua  necessidade informacional de pesquisa é sinuoso, 

apesar de existir orientações de como pesquisar no acervo. Por exemplo: como o 

usuário irá diferenciar as abas “Audiovisuais” e “Sonoros”, uma vez que no âmbito 

dos documentos audiovisuais também se inclui o som? Essas questões necessitam 

de reflexão, já que os arquivos pessoais, muitas vezes, são recolhidos devido ao seu 

potencial ilimitado de pesquisa.  

Considerando o que foi exposto, selecionamos o conjunto de documentos de 

Fernando Henrique Cardoso para analisar a aplicação da metodologia visto que a 

fundação foi criada para reunir, organizar e disseminar a documentação pessoal do 

ex-presidente.  

 

6.2 FUNDO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

6.2.1 Biografia de Fernando Henrique Cardoso 

Fernando Henrique Cardoso nasceu em 18 de junho de 1931 no Rio de 

Janeiro. Filho de Nayde Silva Cardoso e de Leônidas Cardoso, general da brigada e 

deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). É oriundo de uma família 

de militares, sendo seu avô o general da brigada Joaquim Ignácio Baptista Cardoso 

e bisavô o capitão Felicíssimo do Espírito Santo, deputado e senador pelo Partido 

Conservador. Casou-se com a antropóloga Ruth Corrêa Leite Cardoso, em 1953, 

com quem teve três filhos. Formou-se em Sociologia pela Universidade de São 

Paulo (USP), onde se tornou professor em 1953 e livre-docente em 1963 

(FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 2020). 

Foi perseguido após o golpe militar de 1964 e exilou-se no Chile e na França 

onde pesquisou e lecionou. Em 1968 voltou ao Brasil e assumiu, por meio de 

concurso público, a cátedra de Ciência Política da USP. Em 1969, por conta do Ato 

Institucional nº 5, teve seus direitos políticos cassados e foi aposentado 
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compulsoriamente. No mesmo ano, fundou o Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento juntamente com outros professores e pesquisadores cassados. Além 

disso, foi docente em universidades americanas, como Princeton e da Califórnia, em 

Berkeley, e europeias, como Paris, Cambridge e UK (FUNDAÇÃO FERNANDO 

HENRIQUE CARDOSO, 2020). Em 1974, foi convidado por Ulysses Guimarães, 

presidente do partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), para coordenar sua 

plataforma eleitoral. Concorreu ao Senado pelo MDB em 1978 e se elegeu suplente 

de Franco Montoro. Porém, assumiu a vaga em 1983. Participou na campanha pelas 

Diretas-Já e na campanha de Tancredo Neves para presidência em 1984. Se 

candidatou para prefeitura de São Paulo em 1985, porém perdeu para Jânio 

Quadros. Em 1988, ajudou a fundar o Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB) junto com Mario Covas, Franco Montoro, José Serra e outras lideranças 

(FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 2020). 

Após o impeachment de Fernando Collor de Mello, em 1992, assumiu o 

Ministério das Relações Exteriores do presidente Itamar Franco. Em 1993, mudou-se 

para o Ministério da Fazenda. Com a inflação beirando 30%, Fernando Henrique 

Cardoso conseguiu apoio parlamentar e da opinião pública para o Plano Real, plano 

de estabilização (FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 2020). 

Candidatou-se à presidência em 1994 pelo PSDB e foi eleito em outubro do 

mesmo ano, sendo empossado em 1º de janeiro de 1995. Em 04 de outubro de 

1998, foi reeleito, juntamente com seu vice Marco Maciel, se tornando o primeiro 

presidente do Brasil a ocupar dois mandatos consecutivos (FUNDAÇÂO 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 2020). 

 

6.2.2 A organização do fundo Fernando Henrique Cardoso 

É importante ressaltar que a organização do fundo Fernando Henrique 

Cardoso é produto de uma metodologia específica cuja principal matriz metodológica 

é o contexto de produção dos documentos, ou seja, as ações pelos quais os 

documentos foram produzidos, recebidos e acumulados e as relações intrínsecas 

que possuem com essas mesmas ações, com os outros documentos do fundo e 

com o próprio produtor. Assim, as opções metodológicas que foram tomadas foram 

pautadas por essa abordagem. Isto posto, o fundo é constituído por documentos que 

refletem sua trajetória acadêmica, profissional e familiar.  
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Segundo Camargo e Goulart (2007, p. 25-26),  

Consistente e multifacetado, o arquivo de Fernando Henrique 
Cardoso espelha ações concomitantes e sucessivas por ele 
praticadas desde a infância e juventude. A integridade do conjunto, 
rara de se encontrar num fundo de natureza pessoal, permite refazer 
as diferentes etapas de sua existência (CAMARGO; GOULART, 
2007, p. 25-26). 

 

 
Assim, o fundo foi dividido em três grandes blocos: (i) Período Pré-

Presidencial, (ii) Período Presidencial e (iii) Período Pós-Presidencial.  

 
 
 

Quadro 12 – Divisão do fundo e suas respectivas descrições 
 

Período Pré-Presidencial O primeiro segmento do fundo 

corresponde ao período pré-presidencial, 

abarcando a infância, os estudos, a vida 

acadêmica, a formação da família, a 

pesquisa e a produção científica de 

Fernando Henrique Cardoso até a 

campanha presidencial de 1994. São em 

sua maioria documentos textuais, que 

ocupam cerva de 175 caixas-arquivo. [...] 

Cartas, retratos e outros documentos 

que pertenceram ao avô, marechal 

Joaquim Inácio Batista Cardoso, e ao 

pai, deputado Leônidas Cardoso, não 

chegam a constituir fundos orgânicos, e 

sim parcelas representativas do 

interesse de Fernando Henrique 

Cardoso pelos antepassados 

(CAMARGO; GOULART, 2007, p. 28-

29). 

Período Presidencial O material acumulado durante os dois 

mandatos presidenciais compreende, em 
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grande parte, o que transitou pelo 

Gabinete do Presidente da República, 

por onde entram documentos das mais 

variadas espécies, vindos de assessores 

diretos, ministros, outros membros do 

Executivo, parlamentares, empresários e 

cidadãos: relatórios, roteiros de eventos, 

notas preparatórias de agendas de 

compromisso, prospectos etc. [...] A 

documentação textual constitui maioria, 

e está acondicionada em mais de mil 

caixas-arquivo. [...]. No âmbito da 

documentação iconográfica, sonora e 

audiovisual, há inúmeras reportagens 

que testemunham os compromissos 

presidências, como audiências, 

reuniões, viagens e solenidades 

públicas, além de fazerem o registro 

sistemático de discursos, 

pronunciamentos e entrevistas. [...]. Em 

número menor, o segmento do período 

presidencial inclui documentos sonoros e 

audiovisuais correspondentes a projetos 

e programas de diferentes instituições e 

pessoas, que foram submetidos à 

apreciação de Fernando Henrique 

Cardoso ou a ele oferecidos à guisa de 

homenagem. [...]. Constituem parte 

integrante do arquivo mais de 2.000 

objetos, de origem variada [...] 

(CAMARGO; GOULART, 2007, p. 30-

32). 

Período Pós-Presidencial De volta à vida de professor 
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universitário, conferencista, articulista, 

escritor e gestor de entidades nacionais 

e estrangeiras, Fernando Henrique 

Cardoso continua a reunir documentos 

que, em diferentes linguagens e 

suportes, representam as atividades 

desenvolvidas desde 2003, quando 

terminou seu segundo mandato 

presidencial (CAMARGO; GOULART, 

2007, p. 33). 

Fonte: CAMARGO; GOULART (2007).  

 
Camargo e Goulart (2007) explicitam que a capacidade de representar o 

contexto de produção é mais acentuada em documentos textuais, ou seja, a 

abordagem arquivística é predominante no tratamento do fundo. Entretanto, esse 

tratamento é estendido a outros elementos que tradicionalmente seriam organizados 

de acordo com metodologia própria de outra área do conhecimento, como os livros. 

Dessa forma, a organicidade do fundo ”[...] é garantida pelo estabelecimento de 

vínculos entre cada um dos documentos que os integram e as atividades mais 

imediatas que lhes deram origem” (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 64). 

Além do arquivo, o acervo de Fernando Henrique Cardoso possui biblioteca. 

Assim, o tratamento considerou a especificidade dos documentos que compõem 

cada segmento, além de organizá-los de acordo com as convenções metodológicas 

destinadas para cada área. Para os objetos tridimensionais não houve a 

necessidade de tratamento técnico museológico, uma vez que são considerados, ao 

lado de outros gêneros documentais, pertencentes ao arquivo. Nessa linha de 

pensamento, o tratamento dos documentos da biblioteca, por mais que se tenha 

adotado normas convencionais da Biblioteconomia, considerou, sempre que 

possível, a abordagem contextual dada aos documentos do arquivo, de modo que 

houvesse a garantia do acesso e que a ação pelo qual o livro foi produzido, recebido 

ou acumulado por Fernando Henrique Cardoso estivesse bem delineada 

(CAMARGO; GOULART, 2007). 
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7 ANÁLISE DA APLICAÇÃO E APLICABILIDADE DOS CONCEITOS 

EMPREGADOS NAS METODOLOGIAS  E NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS 

PESSOAIS  

Essa seção tem como finalidade evidenciar a análise realizada no que tange 

à aplicação e aplicabilidade da teoria e de métodos da Arquivologia utilizados para a 

organização dos arquivos pessoais das instituições selecionadas como nosso 

campo empírico. 

Isto posto, essa seção está dividida em quatro subseções, sendo cada uma 

dedicada à análise da metodologia de cada instituição.  

 

7.1 ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS (ABL): ARQUIVO GERAL DOS 

ACADÊMICOS – GUIA GERAL 

A Academia Brasileira de Letras, como apresentado anteriormente, 

desenvolveu a metodologia para organização de seus arquivos pessoais a partir de 

1997, ano do seu centenário e da revitalização do Arquivo. Assim, considerando a 

importância do conjunto de documentos do escritor Machado de Assis, este foi o 

selecionado pela equipe de arquivistas e estagiários em Arquivologia para servir 

como modelo de referência da aplicação e aplicabilidade da nova metodologia que 

estava sendo desenvolvida (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2003). 

O primeiro passo que a metodologia orienta é o que denominam de 

levantamento documental, ou seja, identificação das espécies e tipos documentais e 

da relação orgânica e lógica dos documentos com os outros do conjunto e com seu 

produtor. Concomitantemente, os arquivistas alocaram os documentos do arquivo 

pessoal de Machado de Assis nas séries documentais que consideraram adequadas 

para cada tipo e espécie documental.  Um exemplo disso são as séries 

Correspondência Pessoal e Produção Intelectual, a primeira formada por 

documentos recebidos pelo produtor ao longo de sua vida e a segunda formada por 

documentos que o mesmo produtor produziu em suas funções de escritor, poeta, 

teatrólogo e cronista. Antes dessa mudança de pensamento da instituição, ou seja, a 

necessidade de organizar os arquivos de seus membros de acordo com o rigor 

técnico-científico da Arquivologia, os documentos estavam organizados, muitas 

vezes se utilizando de métodos alfabéticos ou alfanuméricos ou até mesmo 
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documentos de fundos distintos estavam mesclados. A Figura 7 demonstra um 

exemplo de realocação realizada pelos profissionais.  

 

Figura 8 – Séries “Correspondência Pessoal” e “Produção Intelectual” do arranjo do 
Arquivo Machado de Assis. 

 

 

Fonte: Academia Brasileira de Letras (2003, p. 49). 

 

Ao mesmo tempo em que a equipe estava realizando as etapas supracitadas, 

os documentos do acervo de Machado de Assis foram enviados ao Núcleo de 

Conservação e Preservação, setor previsto e criado pelo Projeto de Revitalização do 

Arquivo, cuja função é oferecer os subsídios necessários para que os documentos 

pudessem ser manuseados com segurança.  

Além das diretrizes da Conservação Preventiva, nessa etapa, os documentos 

também foram acondicionados de acordo com seu suporte em uma “[...] sala 

climatizada, com controle de umidade relativa do ar e temperatura e com 

gerenciamento ambiental para monitoramento, próprio para guarda da 

documentação audiovisual [...]” (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2003, p. 

21). 

 

7.1.1 Aplicação e aplicabilidade dos conceitos arquivísticos no Arquivo 

Machado de Assis 

Através do trabalho de identificação, os arquivistas puderam construir séries 

documentais que iriam compor o arranjo do conjunto de documentos. É importante 

ressaltar que a metodologia empregada pelo Arquivo da Academia Brasileira de 
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Letras foi baseada na metodologia construída pelo Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil – CPDOC da Fundação Getúlio 

Vargas, visto que na época essa instituição foi pioneira no que tange à custódia e 

organização de arquivos produzidos, recebidos e acumulados por pessoas físicas 

(ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2003).    

Dessa forma, o arquivo foi dividido em fundo e coleção, o que a metodologia 

prevê, já que antes dessa restruturação do arquivo, a maioria dos conjuntos de 

documentos era formado tanto pelo fundo quanto por uma coleção montada pela 

própria instituição sobre os acadêmicos.  

O fundo arquivístico do Arquivo Machado de Assis é o conjunto de 
documentos produzidos e/ou recebidos pelo titular no exercício de 
suas atividades e no decorrer de sua vida, e naturalmente 
acumulados por Machado de Assis. São originais de sua produção 
literária, suas correspondências, certidões pessoais, fotografias, etc., 
capazes de recontextualizar a vida pessoal, privada e profissional do 
acadêmico. A coleção de documentos do Arquivo Machado de Assis 
é composta de documentos reunidos artificialmente pela Academia 
Brasileira de Letras, por familiares de Machado de Assis e amigos, 
estudiosos e correlatos, cujo conteúdo trata de temas, assuntos, 
impressões e aspectos relativos ao acadêmico titular do arquivo e 
que complementam as informações do fundo arquivístico 
(ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2003, p. 09-10). 

 

Segundo Camargo e Bellotto (1996, p. 17), coleção é a “reunião artificial de 

documentos que, não mantendo relação orgânica entre si, apresentam alguma 

característica comum”. Apesar de não ser objeto da Arquivologia, e por isso não 

incluída na lógica formal e orgânica do arranjo, devido ao histórico de doações de 

documentos, ocorridas mesmo após o falecimento de Machado, e à importância das 

informações contidas naqueles para o pesquisador, a metodologia prevê em seu 

conteúdo que os arquivos pessoais possam ser organizados por duas vertentes: 

fundo e coleção.  

O fazer profissional da equipe de arquivistas foi conduzido para 
proporcionar o atendimento devido e necessário aos usuários do 
Arquivo. As decisões de caráter técnico ou mesmo as de sentido 
estratégico-político levaram em conta, sempre e de maneira 
primordial, a satisfação dos consulentes (ACADEMIA BRASILEIRA 
DE LETRAS, 2003, p. 15-16). 

 

Entretanto, ao mesmo tempo em que possuem semelhanças, no sentido de 

que ambos são compostos por documentos que contêm informações sobre o 

acadêmico, passíveis de serem ricas fontes de informação, estes são totalmente 
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distintos, visto que o fundo é resultado da acumulação natural dos documentos de 

arquivo ao longo das funções e atividades do produtor, ao passo que os documentos 

da coleção não possuem o vínculo orgânico e lógico necessário para identificar o 

fundo.  

A metodologia então prevê que cada conjunto de documentos, fundo ou 

coleção, seja identificado pelo nome do acadêmico, ou seja, do produtor. A partir 

dessa diretriz, mesmo que indiretamente, a metodologia determina que os 

documentos doados à instituição devem ser produzidos, recebidos ou acumulados 

no exercício das funções e atividades do produtor, evitando que o Arquivo receba 

doações de fundos de membros da família dos acadêmicos.  

Segundo a metodologia, o fundo foi composto por 10 séries e 11 subséries, 

ao passo que a coleção foi composta por 9 séries e 18 subséries e 10 subsubséries. 

Os documentos que compõem cada divisão, tanto do fundo quanto da coleção, 

estão explicitados nos Quadros 2 e 3 da seção 3 desse trabalho.  

Cumpre ressaltar que o cenário de divisão entre fundo e coleção na 

organização do Arquivo Machado de Assis possui questões que merecem 

discussão. Nesse sentido, observamos que os documentos do fundo embora sejam 

aqueles produzidos, recebidos e acumulados no decorrer da vida do escritor, e a 

coleção formada por documentos sobre o escritor, percebemos que essas 

categorias podem se confundir, visto que a coleção foi dividida a partir do mesmo 

parâmetro, isto é, a série documental, utilizada para organizar o fundo. Nessa 

perspectiva, o quadro de arranjo não nos permite compreender a relação 

indissociável que os documentos de arquivo possuem com as atividades que lhes 

deram origem e com seu produtor. Ademais, também observamos que determinadas 

séries da coleção, por exemplo: “Comissão Machado de Assis – 1957”; “Diversos”; 

“Homenagens”; “Monumento”; “Transcrições”; “Documentos Institucionais” e 

“Audiovisual”, são compostas por documentos que deveriam estar em fundos 

distintos, ou seja, conjuntos de documentos produzidos, recebidos e acumulados por 

outros produtores. Além disso, esses mesmos documentos não deveriam estar em 

uma coleção, uma vez que são resultados de uma, ou até mesmo várias, função e 

atividade.  

Dessa forma, a  metodologia apresenta que o arranjo do fundo foi dividido por 

série documental. Todavia, não define o que entende por esse conceito. Ao 
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contrário, deixa dúvidas se esses agrupamentos são séries documentais, visto que 

indica que estas podem refletir as funções do produtor, as espécies documentais ou 

os assuntos/temas dos documentos.  

Camargo e Bellotto (1996, p. 69), no Dicionário de Terminologia Arquivística, 

definem série como “sequência de unidades de um mesmo tipo documental”, ao 

passo que o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística – DIBRATE a define 

como “subdivisão do quadro de arranjo que corresponde a uma sequência de 

documentos relativos a uma mesma função, atividade, tipo documental ou assunto” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 153, grifo nosso).  

Considerando a definição dada pelo DIBRATE, a série, cujo conceito é 

empregado na metodologia da ABL, é aplicada na organização, tanto no fundo 

quanto da coleção, do Arquivo Machado de Assis, já que prevê uma sequência de 

documentos sobre um determinado assunto, cenário que ocorre em sua 

organização. 

Ainda nessa perspectiva, podemos analisar que tanto o fundo quanto a 

coleção são divididos utilizando a série documental como parâmetro. Apesar da 

metodologia não nos esclarecer o motivo pelo qual esse cenário ocorre, entendemos 

que os arquivistas que a desenvolveram compreenderam que ambos fazem parte do 

acervo do escritor e que, por isso, os documentos da coleção deveriam seguir a 

mesma linha organizacional do fundo, visto que “[...] complementam as informações 

do fundo arquivístico” (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2002, p. 10). Outra 

problemática pode ser discutida na aplicação do conceito de série no âmbito desse 

conjunto de documentos. Bellotto (2006) apresenta que o fundo pode ser constituído 

diretamente por séries e subséries, vigorando para sua construção a função e o tipo 

documental. Observamos que o arranjo do fundo Machado de Assis, ao contrário do 

que diz a metodologia, não traz funções, espécies ou tipos documentais bem 

delineados. Ademais, a mesma série traz em sua composição diferentes tipos 

documentais, contrastando com o conceito trazido pelo Dicionário de Terminologia 

Arquivística (1996). Sendo assim, podemos dizer, então, que são grandes 

agrupamentos de documentos por assuntos ou temas.  

A figura 8 demonstra como esse cenário se configura.  
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Figura 9 – Séries e subséries do fundo Machado de Assis 

 

Fonte: Academia Brasileira de Letras (2003, p. 49). 

 

Além das problemáticas supracitadas, compreendemos que para além da 

construção de grandes agrupamentos de documentos por temas ou assuntos, essa 

organização possui um cenário também discutível. Observamos que as chamadas 

séries são compostas por documentos de arquivo de fundos diferentes, o que destoa 

do Princípio de Respeito aos Fundos, base teórica da Arquivologia.  

Ademais, também constatamos que a metodologia não evidencia que as 

séries documentais devem ser os parâmetros utilizados para divisão do fundo. 

Aquela apenas determina a divisão entre fundo e coleção. Entretanto, percebemos, 

principalmente através da experiência diária em estágio na instituição, que os 

arquivos pessoais são organizados a partir do conceito de série documental. 

A série “Correspondência pessoal”, além da nomenclatura que não delimita 

quais documentos a compõem, nos leva a observar que é constituída por 

documentos de diferentes tipos e/ou espécies documentais. Esse cenário demonstra 

que destoa completamente da definição de Camargo e Bellotto (1996), uma vez que 

não existe uma sequência de mesmo tipo documental, e do DIBRATE (2005), já que 

não reflete uma mesma função, atividade e tipo documental. Mesmo que a definição 

do DIBRATE permita uma compreensão que o assunto pode ser utilizado como 

parâmetro de construção de série, percebemos que isso também não ocorre, pois  

os documentos tratam de assuntos distintos. Esse cenário acontece em quase todas 

as séries, com exceção da “Presidência da ABL”, cuja atividade do produtor está 
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delimitada, embora cabe ressaltar que até essa série possui a problemática de que 

seus documentos não são apenas de um mesmo tipo documental.   

Analisemos a série “Correspondência de Terceiros”. No âmbito desta, existe 

uma subsérie denominada “Condolências”, formada por documentos cujo conteúdo 

é a expressão do pesar pelo falecimento de Machado de Assis. Logo, foram 

acumulados por outro produtor, ou seja, são pertencentes a outro fundo. Se o 

Princípio de Respeito aos Fundos explica que diferentes fundos não podem ser 

misturados na instituição de custódia, esses documentos não deveriam estar no 

arranjo do arquivo pessoal do escritor. Outra série cuja problemática se repete é a 

“Documentos Familiares”. Sua composição, com documentos dos pais de Machado 

de Assis, também destoa do que é apresentado pelo princípio. A série “Diversos”, 

além da nomenclatura, que não dá ao consulente noção de quais documentos estão 

nela embutidos, também traz documentos que pertencem ao fundo Carolina 

Machado de Assis, esposa do escritor. 

Outra questão nessa organização se encontra na série “Comodato 

UFRJ/UNIRIO/ABL”. Esta possui subséries cujas nomenclaturas são as mesmas 

dadas às séries, destoando ao que Bellotto (2006) estipula quando apresenta que 

nas subséries consideram-se os tipos documentais. Essa série, conforme explicado 

em entrevista transcrita no apêndice, é formada por documentos produzidos, 

recebidos e acumulados por Machado de Assis ao longo de sua trajetória de vida 

pessoal e profissional, e que estavam custodiados pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro – UFRJ e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. A 

partir de um regime de comodato com a Academia Brasileira de Letras, estes 

documentos passaram a ser custodiados pela ABL durante um período de tempo 

estipulado em acordo. Pensando numa futura devolução sem a dificuldade de 

remover cada item documental de suas séries, foi decidido que se faria uma 

organização dentro da organização, ou seja, os documentos foram organizados e 

incluídos no sistema do arranjo.   

Para última análise, observamos a série “Presidência da ABL”. Esta é 

formada por documentos de cunho institucional, ou seja, aqueles produzidos, 

recebidos e acumulados por Machado de Assis enquanto presidente da instituição. 

Fica evidente que esses documentos pertencem ao arquivo institucional da ABL e 

não ao pessoal do escritor. Todavia, como não existia um Arquivo Institucional antes 
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do Projeto de Revitalização, os registros dos acadêmicos enquanto funcionários 

eram mantidos em seus respectivos arquivos pessoais. Apesar da criação do 

Arquivo Institucional, os documentos que podiam ser enquadrados nesse cenário até 

aquele momento não foram realocados, visto que eram muitos, pouco tempo e mão 

de obra reduzida para dar conta dessa atividade.  

A metodologia de organização do Arquivo Machado de Assis foi desenvolvida, 

principalmente, com a finalidade de deixar os documentos melhor acessíveis pelos 

pesquisadores. Embora esse objetivo venha sendo cumprido, e percebemos esse 

cenário observando que desde sua finalização, em 2003, não houve, até hoje, algum 

movimento que sinalizasse revisões, fica evidente que a metodologia carece de 

elementos conceituais e métodos delineados que ofereçam subsídios bem 

fundamentados pela teoria arquivística para organização de arquivos pessoais, uma 

vez que percebemos que essa organização resultou em grandes categorias 

temáticas ou por assuntos. Com isso, sua aplicação se torna frágil, deixando uma 

zona de penumbra, como por exemplo: a falta de conceituação de elementos como 

fundo, coleção, série documental, que irá influenciar diretamente na construção do 

arranjo. No Arquivo Machado de Assis, podemos constatar esse cenário de forma 

bem evidente, visto que essa organização não reflete o contexto de produção dos 

documentos, ou seja, a teoria e os métodos arquivísticos não foram aplicados. 

 

7.2 CASA DE OSWALDO CRUZ (COC): MANUAL DE ORGANIZAÇÃO DE 

ARQUIVOS PESSOAIS 

A Casa de Oswaldo Cruz – COC, em 2015, publicou o Manual de 

Organização de Arquivos Pessoais apresentando os procedimentos adotados pelo 

seu Departamento de Arquivo e Documentação – DAD. Todavia, ressaltamos que 

por mais que esse manual tenha sido publicado em 2015 e seja o mais recente, 

esses procedimentos já eram adotados na organização dos arquivos pessoais 

custodiados pela instituição (DEPARTAMENTO DE ARQUIVO E 

DOCUMENTAÇÂO, 2015). Isto posto, analisamos o fundo do professor e 

pesquisador, figura dos estudos em epidemiologia no Brasil, Frederico Simões 

Barbosa.  

A metodologia apresenta que o primeiro procedimento a ser adotado no 

arquivo pessoal é a identificação, ou seja, “[...] etapa de processamento técnico na 
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qual se verifica em que medida e de que forma o arquivo se relaciona à trajetória de 

seu produtor” (DEPARTAMENTO DE ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO, 2015, p. 23). 

Para alcançar tal objetivo, essa etapa se divide em três: 1 – Estudo biográfico do 

produtor do arquivo; 2 – Análise dos documentos do arquivo e 3 – Codificação ao 

nível de fundo.  

Assim, em um primeiro momento, foram realizadas as seguintes etapas para 

organização do fundo, em concordância com a metodologia: 

 

Quadro 13 – Etapas da metodologia e etapas aplicadas na organização do 
Fundo Frederico Simões Barbosa durante a identificação 

 

Estudo biográfico do 

produtor do arquivo 

O estudo biográfico deve 

abranger a trajetória 

profissional do produtor 

do arquivo, bem como 

suas redes familiares e 

sociais. Atividades, 

funções e cargos 

desempenhados – nas 

quais se baseiam, em 

parte, o arranjo funcional 

empregado pelo DAD 

nos arquivos pessoais – 

devem ser conhecidos 

para que se possa 

avaliar sua 

representatividade nos 

documentos do arquivo, 

o que orientará a 

definição do quadro de 

arranjo. Por sua vez, 

informações sobre 

vínculos familiares,  

sociais e profissionais 

1 – Levantamento e 

sistematização de informações 

sobre a trajetória pessoal e 

profissional do pesquisador e 

sanitarista Frederico Simões 

Barbosa, buscando o 

estabelecimento de áreas, 

funções e atividades. [...]. 2 – 

Elaboração de uma Cronologia 

detalhada com os principais 

eventos relacionados à 

trajetória profissional e pessoal 

do titular do arquivo, 

possibilitada pelo 

levantamento realizado na 

etapa anterior 

(DEPARTAMENTO DE 

ARQUIVO E 

DOCUMENTAÇÃO, 2007, p. 

18-19). 
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embasarão a criação, no 

quadro de arranjo, de 

grupos e subgrupos 

relacionados à esfera 

privada e social do 

produtor do arquivo 

(DEPARTAMENTO DE 

ARQUIVO E 

DOCUMENTAÇÃO, 

2015, p. 23). 

 

Análise dos 

documentos do 

arquivo 

A outra vertente da 

análise concentra-se no 

levantamento e na 

quantificação 

aproximada de espécies 

e tipos documentais 

existentes no arquivo, 

vinculando-os às funções 

e aos aspectos da vida 

do produtor do arquivo 

que lhes deram origem 

ou os motivaram, os 

quais se tornam 

conhecidos com o estudo 

biográfico 

(DEPARTAMENTO DE 

ARQUIVO E 

DOCUMENTAÇÃO, 

2015, p. 24). 

 

3 – Identificação sumária dos 

documentos para obter 

elementos gerais sobre o 

conteúdo do fundo 

(DEPARTAMENTO DE 

ARQUIVO E 

DOCUMENTAÇÃO, 2007, p. 

18-19). 

Codificação ao nível 

de fundo 

Ainda na fase de 

identificação deve-se 

Para fins de codificação, foi 

estabelecido o seguinte 
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codificar os documentos 

do arquivo no nível de 

fundo, como medida de 

garantia da integridade 

do conjunto nas fases 

posteriores de 

organização 

(DEPARTMENTO DE 

ARQUIVO E 

DOCUMENTAÇÃO, 

2015, p. 25). 

 

procedimento metodológico: 

FSB       04.      01.           01 

fundo  grupo  subgrupo  série 

(DEPARTAMENTO DE 

ARQUIVO E 

DOCUMENTAÇÃO, 2007, p. 

21). 

Fonte: Departamento de Arquivo e Documentação (2007; 2015). 

 

As outras etapas indicadas pela metodologia são o arranjo e a descrição. 

Sendo assim, os seguintes procedimentos foram adotados: 

 

Quadro 14 - Etapas da metodologia e etapas aplicadas na organização do 
Fundo Frederico Simões Barbosa durante o arranjo e descrição 

 

Arranjo 

 

 

4. Elaboração do Plano de Classificação 

do fundo Frederico Simões Barbosa 

(FSB) [...] (DEPARTAMENTO DE 

ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO, 2007, 

p.19). 

5. Classificação dos documentos de 

acordo com o plano, identificando as 

atividades às quais se relacionam e os 

grupos e subgrupos nos quais se 

inserem as atividades 

(DEPARTAMENTO DE ARQUIVO E 

DOCUMENTAÇÃO, 2007, p. 20). 

6. Subdivisão do grupo Pesquisa em 

subgrupos que correspondem aos 
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grandes temas de investigação de 

Frederico Simões Barbosa. Suas 

atividades foram distribuídas 

internamente de acordo com o dia-a-dia 

do saber/fazer cientifico, tanto em 

trabalhos de campo, como em 

laboratório. Desta forma, as atividades 

Programação de Pesquisa, Divulgação 

de Resultados e Intercâmbio com outros 

Cientistas contêm, respectivamente: 

documentos de terceiros utilizados no 

planejamento e execução de pesquisas; 

documentos do titular em seus 

processos de disseminação de 

conhecimentos; e aqueles relativos à 

troca de informações com membros da 

comunidade cientifico-acadêmica 

nacional e estrangeira. Na atividade 

Coordenação de Projetos os 

documentos foram identificados e 

ordenados em séries de acordo com os 

projetos desenvolvidos pelo titular. O 

subgrupo Gestão da Pesquisa foi criado 

com o objetivo de compreender todos os 

documentos de administração dos 

projetos desvinculados da atividade 

anterior (DEPARTAMENTO DE 

ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO, 2007, 

p. 20). 

7. A distribuição das séries no anterior 

dos grupos e subgrupos foi estabelecida 

de acordo com o perfil das ações que 

deflagraram seu processo de 
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constituição (DEPARTAMENTO DE 

ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO, 2007, 

p. 21).  

Descrição 

8. Em substituição à antiga ficha técnica 

com informações gerais sobre o fundo, 

incluímos na publicação um item 

relacionado à descrição do fundo, de 

acordo cm os preceitos da ISAD(G): 

norma geral internacional de descrição 

arquivística e da NOBRADE: norma 

brasileira de descrição arquivística. Esse 

conjunto de regras e diretrizes gerais, 

constituído por elementos de informação 

estruturados nas áreas de identificação, 

contextualização, conteúdo e estrutura, 

condições de acesso e uso, dentre 

outras características de natureza 

intelectual e física, permite um padrão 

comum à descrição de arquivos, que 

pode ser aplicado independente da 

forma ou uso do suporte dos 

documentos (DEPARTAMENTO DE 

ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO, 2007, 

p. 21). 

9. Criação do campo instituições/funções 

para identificar e qualificar a atuação do 

titular e os períodos de produção dos 

documentos (DEPARTAMENTO DE 

ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO, 2007, 

p. 21). 

Fonte: Departamento de Arquivo e Documentação (2007). 
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A metodologia apresenta que se deve optar pelo método funcional, já que 

demonstra ser o que melhor evidencia as funções e atividades do produtor. Assim, 

propõe a divisão do fundo em grupos e subgrupos, cujo modelo de organização foi 

retirado do proposto por Santos (2012). Bellotto (2006, p. 148) explicita que “um 

grupo ou seção seria a primeira divisão do fundo [...]” e que “a característica 

norteadora para a constituição de um grupo de fundo é, antes de tudo, o conjunto 

das funções que justificam a existência do departamento que lhe equivale” 

(BELLOTTO, 2006, p. 149, grifo nosso). Corroborando os conceitos apresentados 

por Bellotto (2006), a metodologia também entende que os grupos “[...] 

correspondem às grandes funções desenvolvidas pelo produtor do arquivo em sua 

área de atuação” (DEPARTAMENTO DE ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO, 2015, p. 

26). Na prática, a metodologia aplica esses grupos na organização dos arquivos 

pessoais. Apesar disso, entendemos que há um problema na escolha de suas 

denominações, acarretando, assim, uma divergência conceitual. Por exemplo: no 

Fundo Frederico Simões Barbosa, foram aplicados os grupos – Vida Pessoal, 

Formação e Administração da Carreira, Docência, Pesquisa, Gestão de Instituições 

de Saúde & Tecnologia e Saúde e Relações Interinstitucionais e Intergrupos – 

conforme adotado pela metodologia. Entretanto, consideramos que apenas 

Docência pode ser entendido como uma atividade do produtor. 

Em relação aos subgrupos, a metodologia entende que são subdivisões do 

grupo, que representam as atividades exercidas pelo produtor em uma dada função 

(DEPARTAMENTO DE ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO, 2015). Além disso, explica 

que os subgrupos não são obrigatórios, visto que sua adoção “[...] deve-se restringir 

à necessidade de criar um nível intermediário entre o grupo e o dossiê, conjunto de 

documentos organizado em torno de ações, eventos, pessoas, temas ou outro 

aspecto em comum” (DEPARTAMENTO DE ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO, 2015, 

p. 26). Assim, vai ao encontro à empregada pelo Dicionário de Terminologia 

Arquivística (1996, p. 71) que os explicitam como “divisão de um grupo, definida em 

razão da complexidade estrutural e/ou funcional da entidade produtora de 

documentos”. Na prática, a metodologia aplica os subgrupos de acordo com o que 

conceito que apresenta. Por exemplo: Afiliação Profissional e Consultoria e 

Aconselhamento, subordinados ao grupo Relações Interinstitucionais e Intergrupos, 

do Fundo Frederico Simões Barbosa. Entendemos que conceitualmente essa 
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aplicação está condizente ao definido pela metodologia, uma vez que determina que 

temas podem ser utilizados como critérios para construção de um subgrupo. 

Todavia, no que tange ao que a teoria arquivística, essa aplicação está inadequada, 

pois a Arquivologia não possui temas e assuntos como seus objetos, já que nenhum 

dos conceitos reflete a atividade do produtor, logo, não explicita o vínculo orgânico 

entre a produção documental e as atividades que lhe deram origem 

No que tange aos conceitos arquivísticos apresentados pela metodologia para 

o arranjo, a aplicação no fundo Frederico Simões Barbosa segue o que explicita. O 

quadro abaixo compara os grupos previstos pela metodologia e os aplicados na 

organização do arquivo pessoal do produtor.  

 

Quadro 15 – Grupos estipulados pela metodologia x Grupos aplicados no 
fundo 

 

Arranjo 

Metodologia Plano de classificação do fundo 

Frederico Simões Barbosa 

Vida Pessoal Vida Pessoal 

Formação e Administração da Carreira Formação e Administração da Carreira  

Docência Docência 

Pesquisa Pesquisa 

Gestão Institucional  Gestão de Instituições de Ciência & 

Tecnologia e Saúde 

Relações Interinstitucionais e 

Intergrupos 

Relações Interinstitucionais e 

Intergrupos 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Apesar de já mencionarmos os grupos e subgrupos aplicados no fundo 

Frederico Simões, o resultado dessa aplicação foi materializado pelo Plano de 

Classificação, representado abaixo:  
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Figura 10 – Plano de Classificação do fundo Frederico Simões Barbosa 

Fonte: Departamento de Arquivo e Documentação (2007, p. 20). 

 

Todavia, por mais que os grupos e subgrupos tenham similaridade entre o 

que foram empregados na metodologia e aplicados no arranjo, podemos analisar a 

precisão da nomenclatura adotada e o que a terminologia traz como conceito. Como 

apresentado acima, os grupos e subgrupos consideram as funções do produtor para 

fixação do fundo (BELLOTTO, 2006). Entretanto, percebemos que a adoção de 

certas denominações, como Vida Pessoal, Formação de Administração de Carreira, 

Relações Interinstitucionais e Intergrupos, por exemplo, não fazem jus às funções de 

Frederico Simões Barbosa, pois descrevem assuntos e não ações que executadas 

produzirão tipos documentais. Na prática, esse cenário não impacta no que tange à 

consulta a esse arquivo por pesquisadores, visto que atende os objetivos de 

fornecer o acesso. Todavia, no que tange a teoria arquivística, entendemos que 

determinadas nomenclaturas, como exemplificado acima, não esclarece o vínculo 

orgânico e indissociável que existe na relação entre os documentos, o produtor e o 

contexto de produção, pois são termos genéricos que não possuem o rigor e a 

consistência, fornecidos pelo arcabouço teórico-metodológico arquivístico, que 

teriam se esmiuçados a partir de criteriosa análise tipológica (CAMARGO; 

GOULART, 2007). 
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Os indivíduos, diferentemente das instituições, não produzem a maior parte 

de seus documentos munidos de um sistema jurídico-legal que previamente 

estabelece o que deve ser produzido. Logo, a fixação de grupos e subgrupos no 

modelo descrito pela terminologia arquivística em arquivos pessoais pode 

apresentar dificuldades em sua aplicação, ou seja, seu emprego na prática, além de 

fazer questionar sua aplicabilidade, ou seja, se são aplicáveis nesses tipos de 

conjuntos de documentos. 

 

7.3 CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA DO BRASIL (CPDOC): METODOLOGIA DE ORGANIZAÇÃO 

DE ARQUIVOS PESSOAIS: A EXPERIÊNCIA DO CPDOC 

O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

– CPDOC da Fundação Getúlio Vargas é uma instituição pioneira do que tange à 

organização de arquivos pessoais. Dessa maneira, muitas outras que custodiam 

esses tipos de conjuntos de documentos tomaram-na como modelo de referência. A 

entidade abarca acervos “[...] de documentos de reconhecido valor histórico para a 

história contemporânea brasileira pós 1930” (GONÇALVES, 2007, p. 15). Para 

organizar esses arquivos, foi desenvolvida metodologia própria – com atualizações 

periódicas –  que ao longo dos anos foi revisitada e atualizada. Assim, conforme já 

apresentado, vamos analisar a atual, publicada em 1998, denominada “Metodologia 

de organização de arquivos pessoais: a experiência do CPDOC”. Por esse motivo, 

essa foi uma das selecionadas como campo empírico para análise dos conceitos 

arquivísticos por ela adotados e aplicados no arquivo pessoal de Negrão de Lima. 

Ainda sobre essa perspectiva, Gonçalves (2007, p. 17) aponta que:  

[...] na própria terminologia utilizada nos títulos das versões da  
metodologia uma indicação de mudança na percepção científica do 
Centro quanto ao conteúdo desse trabalho. A última versão adota o 
termo “metodologia” o que indica uma maior sistematização das 
concepções produzidas pelo CPDOC enquanto as anteriores utilizam 
o termo “procedimento”, o que indica uma percepção mais interna e 
menos sistematizada (GONÇALVES, 2007, p. 17). 

 

Assim, a metodologia explicita que o primeiro procedimento a ser adotado na 

organização do arquivo pessoal é o exame da documentação, com o intuito de 

identificar gênero, volume, conteúdo e estado de conservação dos itens 

documentais. Ademais, essas informações são registradas em uma ficha de controle 



120 

 

do acervo. Durante essa fase são implementadas medidas para conservar os 

documentos, tais como: substituição de clipes e grampos por material plástico e 

acondicionamento adequado para cada suporte documental. Além disso, se 

necessário, pequenos reparos são realizados, utilizando papel de arroz e cola de 

metilcelulose (CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 1998).  

Após esses procedimentos, os subsetores de Arquivo, Audiovisual e 

Impressos ficam responsáveis pela organização e tratamento dos documentos de 

acordo com as espécies documentais (CENTRO DE PESQUISA E 

DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 1998).  

 

7.3.1 Organização dos documentos textuais não impressos do arquivo pessoal 

de Negrão de Lima 

Para definir o arranjo que será adotado para os documentos dentro da 

característica de serem textuais e não impressos (manuscritos e datilografados), a 

metodologia apresenta que deve-se “[...] conhecer-se a trajetória do titular, bem 

como os principais temas relacionados à sua vida pública e privada e ao período 

abrangido pelos documentos” (CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE 

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 1998, p. 13). 

A metodologia apresenta também que o arranjo deve levar em pauta a 

ordem original dos documentos: 

O arranjo deve levar em consideração a ordem original dos 
documentos, ou seja, a forma em que estavam dispostos não serem 
doados, na medida em que esta pode elucidar questões relativas aos 
interesses, prioridades e sentidos conferidos pelo titular ao seu 
acervo. Não se deve confundir, contudo, a ordem original com a 
organização dos documentos no arquivo. Se na maioria das vezes é 
possível aprender uma lógica de acumulação do material, também é 
certo que a quase totalidade dos arquivos chega ao CPDOC sem 
nenhuma organização. Em qualquer dos casos, no entanto, será 
tarefa do documentalista definir o arranjo dos documentos, isto é, 
estabelecer uma estrutura dotada de uma lógica de acesso que 
permita e oriente o trabalho de pesquisa dos usuários (CENTRO DE 
PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 
CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 1998, p. 13, grifo do autor). 

 

É possível observar a partir dessa citação, que o conceito de ordem original 

vai de encontro ao que a terminologia arquivística apresenta, visto que a 

metodologia entende sua aplicação visando o acesso posterior aos arquivos 
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pessoais, ao passo que o Dicionário de Terminologia Arquivística compreende que o 

Princípio do Respeito à Ordem Original é aquele “princípio que, levando em conta as 

relações estruturais e funcionais que presidem a gênese dos arquivos, garante sua 

organicidade” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 61-62). Entretanto, salientamos 

que os arquivos pessoais arranjados de acordo com essa perspectiva de dar acesso 

aos seus documentos, foram organizados conforme o disposto na metodologia, ou 

seja, na prática, apesar dessa lógica não condizer com o que a teoria arquivística 

apresenta, essa metodologia funciona.  

Todavia, observamos que por mais que a organização dos arquivos pessoais 

siga o recomendado pela metodologia, fica evidente que a própria não compreende 

o que é o Princípio do Respeito à Ordem Original, uma vez que determina que não 

se pode confundir o conceito de ordem original com a organização dos documentos. 

Entretanto, também explicita que essa mesma organização deve seguir uma lógica 

de modo que os interesses de pesquisa sejam priorizados. Esse cenário vai de 

encontro com o que o arcabouço teórico-metodológico da Arquivologia, já que o 

princípio explicita que ordem original está relacionada à gênese documental, a 

origem, ou seja, está associado à produção documental e as funções/atividades que 

lhe deram origem, resultando na clara percepção do vínculo orgânico que existe 

entre esses documentos, suas respectivas funções/atividades, os outros 

documentos que fazem parte do conjunto e os produtores.  

 Para os documentos textuais não impressos, a metodologia adota a 

organização dos documentos por séries, cujo conceito é apresentado como 

“designação das divisões atribuídas a um arquivo, a partir de critérios de conteúdo 

e/ou espécie documental. As séries devem ser as mais abrangentes possíveis, 

podendo ser divididas em subséries” (CENTRO DE PESQUISA E 

DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 1998, p. 13, 

grifo nosso). Podemos observar que o conceito adotado pela metodologia inclui o 

tema/assunto do documento como critério para fixação de uma série, o que não 

condiz com o que a teoria arquivística apresenta para sua construção, seja o 

conjunto de um mesmo tipo documental (CAMARGO; BELLOTTO, 1996) ou as 

funções do produtor (BELLOTTO, 2006).  

No Arquivo Negrão de Lima, os documentos textuais não impressos estão 

divididos em seis séries pautadas na função do produtor ou na espécie documental: 
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(i) Documentos pessoais; (ii) Ministro da Justiça; (iii) Atividades Diplomáticas; (iv) 

Prefeito do DF; (v) Governador da GB; (vi) Recortes de jornais. Embora esse arranjo 

apresente como critério para essa subdivisão as atividades do produtor e a espécie 

documental, podemos analisar que nem todas as denominações estão de acordo 

com essa proposta e muito menos com a teoria arquivística como por exemplo: a 

série “Documentos pessoais”, que não esclarece que tipos e/ou espécies 

documentais a compõem nem qual o assunto/tema daquela, visto que documentos 

pessoais se configuram em todas as outras séries do arranjo. Apesar disso, a 

metodologia do CPDOC apresenta que o conteúdo também pode ser utilizado como 

elemento para construir uma série, ou seja, no fim essa organização segue o que a 

metodologia propõe.  

Ainda sobre a ordenação interna do fundo, a metodologia explicita que 

“internamente, séries e subséries são organizadas em dossiês [...]” (CENTRO DE 

PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 

1998, p. 13). Essas divisões podem ser constituídas por diferentes critérios:  

Funcional: agrupa documentos que dizem respeito às funções ou 
atividades específicas desenvolvidas pelo titular do arquivo. 
Temático: agrupa documentos relacionados a um determinado 
assunto ou tema. 
Geográfico: agrupa documentos por local (municípios, cidades, 
estados, regiões etc). 
Tipológico: agrupa documentos por tipo/espécie. Os mais 
comumente encontrados nos arquivos do CPDOC são 
correspondência, documentos pessoais, produção intelectual e 
recortes de jornais [...] (CENTRO DE PESQUISA E 
DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 
1998, p. 13-14). 

 

Ainda nessa linha de pensamento, a metodologia apresenta que as séries – 

Correspondência, Documentos Pessoais, Produção Intelectual e Recortes de 

Jornais – são formadas pelos seguintes documentos, como demonstrado na tabela 

abaixo.  

 

Quadro 16 – Séries do arranjo por tipologia/espécie documental e os 
documentos que as constituem segundo a metodologia do CPDOC 

 

Correspondência “Cartas; Telegramas; Cartões; Bilhetes etc” 

(CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE 

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 1998, p. 



123 

 

15). 

Documentos Pessoais “Certidões; Diplomas; Títulos; Carteiras; Diários; 

Declarações de imposto de renda; Biografias; 

Currículos etc” (CENTRO DE PESQUISA E 

DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 1998, p. 15). 

Produção Intelectual “Discursos; Relatórios; Artigos; Entrevistas etc” 

(CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE 

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 1998, p. 

15).  

Recortes de Jornais Os recortes de jornais e revistas que integram os 

arquivos constituem sempre uma série específica. O 

CPDOC recebe apenas os que contêm matérias de 

autoria dos titulares, informações sobre a biografia e 

a trajetória dos mesmos ou, excepcionalmente, uma 

coleção sobre um assunto específico diretamente 

ligado aos seus interesses (CENTRO DE PESQUISA 

E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 1998, p. 15). 

Fonte: Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(1998). 

 

Os preceitos aplicados no arranjo do arquivo pessoal de Negrão de Lima 

foram empregados de acordo com o conteúdo da metodologia. A figura abaixo 

demonstra como os documentos textuais não impressos foram arranjados.   
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Figura 11 – Séries aplicadas nos documentos textuais não impressos do arquivo 
pessoal de Negrão de Lima 

 

Fonte: Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (1998, p. 16). 

 

Podemos afirmar que as séries aplicadas seguem o que a metodologia 

apresenta como conceitos e procedimentos a serem adotados na organização de 

documentos textuais não impressos pertencentes a um arquivo pessoal. Entretanto, 

é preciso analisar a problemática, na perspectiva da teoria arquivística, que ronda 

esse esquema.  

O primeiro nível determina que as séries sejam constituídas por função ou 

espécie documental Porém, “Documentos Pessoais”, cujo critério para sua 

construção foi espécie documental, não está de acordo com o que a teoria 

arquivística determina, visto que espécie documental é “configuração que assume 

um documento de acordo com a disposição e natureza das informações nele 

contidas” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 34). Ou seja, “Documentos Pessoais” 

não pode ser considerada uma série cuja classificação ocorreu a partir de espécie 

documental porque, além de não ser um documento e nem apresentar o vínculo 
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indissociável com o produtor, abarca em sua composição diferentes espécies 

documentais, como certidões e diplomas.  

Outra série que mereceu análise foi a “Atividades Diplomáticas”, cujo critério 

para sua constituição foram as funções e atividades do produtor na carreira nas 

missões diplomáticas. Esta foi subdividida em quatro subséries funcionais: (i) 

“Embaixador da Venezuela”, (i) “Embaixador em Portugal”; (i) “Embaixador na 

Bélgica” e (iv) “Ministro das Relações Exteriores”. Podemos observar a problemática 

no que tange à denominação da série “Atividades Diplomáticas”, visto que não 

representa nenhuma função do produtor e sim um assunto ou tema. Nessa linha de 

pensamento, cada uma delas deveria constituir uma série e não estarem 

subordinadas a ela.  

Outra problemática pode ser observada no conceito de dossiê apresentado 

pela metodologia. Esta o define como “[...] conjuntos de documentos que se 

constituem em unidades documentais a serem descritas no inventário” (CENTRO DE 

PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 

1998, p. 13). Em contrapartida, a terminologia arquivística o define como “unidade 

documental em que se reúnem informalmente documentos de natureza diversa, para 

uma finalidade específica” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 32). As duas 

conceituações evidenciam que o dossiê se constitui como uma unidade. Porém 

aquela apresentada pela metodologia não deixa claro a finalidade específica pela 

qual o dossiê foi constituído.  

No que se refere aos documentos do arquivo pessoal de Negrão de Lima, 

foram formados dois dossiês, apresentados como temático e tipológico, 

subordinados à subsérie “Embaixador em Portugal”: (i) Operação Pan-Americana e 

(ii) Discursos de Posse. Evidencia-se que a não clareza do conceito afeta 

diretamente a construção dos dossiês, visto que ao analisá-los, percebemos que o 

primeiro vai ao encontro com o que a terminologia arquivística determina: 

documentos de natureza diversa sobre a Operação Pan-Americana que foram 

reunidos para uma finalidade específica. Entretanto, o segundo possui documentos 

cujo contexto de produção está atrelado a um evento – posse – que, por sua vez, 

está rodeado por atividades que geram diferentes tipos documentais.  
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7.3.2 Organização dos documentos visuais, sonoros e audiovisuais do arquivo 

pessoal de Negrão de Lima 

Em relação a esses documentos, a metodologia apresenta que antes de 

iniciar seu tratamento, é necessário conhecer a trajetória do produtor, bem como os 

principais temas abordados pelo acervo. “É esse conhecimento que possibilitará o 

desenvolvimento das etapas de arranjo, catalogação e indexação” (CENTRO DE 

PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 

1998, p. 31). Além disso, também explicita que são necessárias precauções no seu 

manuseio, visto que os suportes estão sujeitos, com frequência, à deterioração 

(CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA 

DO BRASIL, 1998). 

A metodologia apresenta que para esses documentos, o arranjo é 

estabelecido pelo tipo ou espécie documental. Dessa forma, foram constituídas duas 

séries – Fotografias e Filmes – no arquivo pessoal de Negrão de Lima cujas 

características representam documentos visuais, sonoros e audiovisuais. A figura 

abaixo demonstra o esquema adotado em sua organização (CENTRO DE 

PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 

1998).  

 

 

Figura 12 – Séries “Fotografias” e “Filmes” do arquivo pessoal de Negrão de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Segundo a metodologia, a série “Fotografias” é composta por “[...] fotografias, 

englobando ainda cartões postais, negativos e diapositivos. Imagens impressas, 

cartazes, desenhos, caricaturas e charges, devido ao seu caráter residual, também 

integram essa série” (CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 1998, p. 31-32). Em relação ao seu arranjo, a 

metodologia explicita que: 

O arranjo deve ser definido a partir da análise do conteúdo 
informativo dos documentos. Geralmente o arranjo desta série é 
cronológico, devendo-se, sempre que possível, agrupar em dossiês 
os documentos que reflitam um mesmo evento ou missão fotográfica 
(CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 
CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 1998, p. 35, grifo nosso).  

 

Essa afirmação entra em contradição com a anterior apresentada pela 

metodologia que informa que o arranjo das séries dos documentos visuais, sonoras 

e audiovisuais devem ser constituídas a partir do tipo ou espécie documental. O que 

podemos aferir é o que denominam de arranjo nessa citação, nada mais é que a 

ordenação, ou seja, “disposição dos documentos de uma série, a partir de elemento 

convencionado para sua recuperação” (CAMARGO; BELLOTTO, 1998, p. 55-56). 

Além disso, observamos que “Fotografias” não é uma série, visto que: (i) não 

espelha nenhuma atividade ou função do produtor, porque fotografia é “o processo 

pelo qual a ação da luz sobre o filme coberto por emulsão sensível e revelado por 

meio de agentes químicos produz imagens fixas” (CAMARGO; BELLOTTO, 1998, p. 

40), ou seja, não é tipo nem espécie documental; (ii) sua composição é formada por 

diferentes tipos e espécies documentais que pertencem ao gênero iconográfico.  

Todavia, o que foi apresentado pela metodologia é aplicado à organização desses 

documentos no arquivo pessoal de Negrão de Lima. 

No que tange à série “Filmes”, a metodologia explicita que são constituídas 

por filmes cinematográficos (CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE 

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 1998). No arquivo pessoal de Negrão 

de Lima, essa série também se encontra organizada por ordem cronológica. 

Entretanto, como no caso das fotografias, evidencia-se que não se constitui 

enquanto tal, visto que filme é um “suporte constituído por folha ou tira de plástico 

transparente emulsionada com produtos fotossensíveis” (CAMARGO; BELLOTTO, 

1998, p. 36). Assim, encontramos um problema no que se refere ao conceito de 

filme, uma vez que a metodologia o coloca como um tipo ou espécie documental 
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para construção de uma série. Todavia, no âmbito prático, o arquivo de Negrão de 

Lima foi organizado de acordo com os procedimentos metodológicos supracitados. 

Além disso, esse caminho facilita o entendimento daqueles – pesquisadores, 

cidadãos comuns, por exemplo – que levam à instituição suas demandas de 

pesquisa. 

Isto posto, entendemos que a organização do arquivo pessoal de Negrão de 

Lima segue as orientações que a metodologia propõe. Entretanto, a metodologia em 

si abarca diferentes problemáticas conceituais, como por exemplo: definir que a 

série documental pode ser construída a partir do tema/assunto do documento. Como 

um todo, o arranjo cumpre a finalidade principal, entendida pela instituição, para sua 

construção: dar acesso aos documentos. Entretanto, essa metodologia, e 

consequentemente as organizações dos arquivos pessoais pautadas por ela, não 

permite que possamos definir o contexto de produção dos documentos e suas 

relações intrínsecas com o produtor e as ações que lhes deram origem. 

 

7.4 FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (FFHC): TEMPO E 

CIRCUNSTÂNCIA: A ABORDAGEM CONTEXTUAL DOS ARQUIVOS PESSOAIS 

Ao contrário das metodologias supracitadas, a Fundação Fernando Henrique 

Cardoso adota, na organização do Fundo Fernando Henrique Cardoso a abordagem 

contextual para o arquivo pessoal, ou seja, os documentos não foram organizados a 

partir da lógica do arranjo com as subdivisões do fundo de acordo com critérios 

estabelecidos.  

O ponto de partida dessa abordagem, que no confronto com a 
realidade dos documentos, foi admitir a necessidade de tratar o 
arquivo pessoal como conjunto indissociável, cujas parcelas só têm 
sentido se consideradas em suas mútuas articulações e quando se 
reconhecem seus nexos com as atividades e funções que se 
originaram. Qualquer outro tratamento que passasse ao largo desse 
esforço de contextualização, que é na verdade a operação-chave da 
metodologia arquivística, poria em risco a organicidade da 
documentação (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 35-36).  

 

 

Dessa forma, o Fundo Fernando Henrique Cardoso é composto por três 

seguimentos: (i) Período Pré-Presidencial; (ii) Período Presidencial e (iii) Período 

Pós-Presidencial, cujo vínculo entre os documentos e as atividades mais imediatas 

que lhes deram origem “[...] ficam evidenciadas a partir do preenchimento adequado 
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dos campos da seção Contexto, que são comuns às áreas de arquivo (abrangendo 

todos os gêneros documentais) e de biblioteca” (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 

64, grifo das autoras). É em torno dessa seção que está o Evento, operação 

classificatória básica, ou seja, “[...] modalidade particular de contextualização, que 

focaliza as circunstâncias mais próximas e imediatas que justificam o documento 

[...]” (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 64). Além do contexto, outras seções 

descritivas são utilizadas de modo que se evidenciem as relações orgânicas entre os 

documentos do fundo, o produtor e as atividades que lhes deram origem. As figuras 

demonstram as informações que oferecem outras indicações do contexto: 

 

 

Quadro 17 – Seções descritivas e seus respectivos campos aplicados no Fundo e 
Biblioteca 

 

ÁREA SEÇÕES DESCRITIVAS CAMPOS 

Arquivo / documentação 

textual 

Identificação 

(configurações formais) 

Fundo 

Documento 

Título 

Referência 

Suporte 

Total de itens 

Técnica de registro 

Idioma 

Data de produção/período 

Local de produção 

Autor 

Produtor 

Notação 

(endereçamento) 

Código 

Informações 

complementares 

Conservação 

Acesso 

Valor 

Observações 

Arquivo / documentação Identificação Fundo 
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audiovisual (configurações formais) Documento 

Título 

Referência 

Suporte  

Cromia 

Total de itens 

Idioma 

Extensão 

Posição no suporte 

Data de produção/período 

Local de produção 

Autor 

Produtor 

Contexto  

(circunstâncias de origem) 

Evento 

Tipo 

Especificação 

Local 

Data/período 

Descritores 

Notação  

(endereçamento) 

Código 

Informações 

complementares 

Conservação 

Acesso 

Valor  

Observações 

Arquivo / documentação 

sonora 

Identificação  

(configurações formais) 

Fundo 

Documento 

Título 

Referência 

Suporte 

Total de itens 

Idioma 

Extensão 
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Posição no suporte 

Data de produção/período 

Local de produção 

Autor 

Produtor 

Contexto 

(circunstâncias de origem) 

Evento 

Tipo 

Especificação 

Local 

Data/período 

Descritores 

Notação 

(endereçamento) 

Código 

Informações 

complementares 

Conservação 

Acesso 

Valor 

Observações 

Arquivo / documentação 

iconográfica 

Identificação 

(configurações formais) 

Fundo 

Documento 

Título 

Suporte 

Técnica de confecção 

Total de itens 

Dimensões 

Cromia 

Data de produção/período 

Local de produção 

Autor 

Produtor 

Contexto 

(circunstâncias de origem) 

Evento 

Tipo 

Especificação 

Local 
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Data/período 

Descritores 

Notação 

(endereçamento) 

Código 

Informações 

complementares 

Conservação 

Acesso 

Valor 

Observações 

Arquivo / documentação 

tridimensional 

Identificação 

(configurações formais) 

Fundo 

Documento 

Título/inscrição 

Suporte 

Total de componentes 

Dimensões 

Data de produção 

Local de produção 

Autor 

Produtor 

Contexto 

(circunstâncias de origem) 

Evento 

Tipo 

Especificação 

Local 

Data/período 

Descritores 

Notação 

(endereçamento) 

Código 

Informações 

complementares 

Conservação 

Acesso 

Valor 

Observações 

Biblioteca 

Identificação 

(configurações formais) 

Fundo 

Documento 

Título/subtítulo 
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Suporte 

Técnica de registro 

Idioma 

Editora 

Série 

Referência 

Notas 

Autor 

Modalidade de autoria 

Ano de edição 

Edição 

Volume 

Exemplar 

Contexto  

(circunstâncias de origem) 

Evento 

Tipo 

Especificação 

Local 

Data/período 

Notação 

(endereçamento e 

conteúdo) 

Tombo 

Depósito 

CDU 

Cutter 

Descritores 

Informações 

complementares 

Conservação 

Acesso 

Aquisição 

Valor 

Observações 

 

Fonte: Camargo e Goulart (2007, p. 82-87). 

 

Cabe ressaltar que o emprego da denominação “Documento”, ao invés de 

tipo ou espécie documental, se deu pela preferência por um termo que exprimisse,  
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“[...] com idêntica pertinência, as unidades de descrição presentes na 
biblioteca e nos diferentes gêneros que integram o arquivo, inclusive 
os objetos. A universalidade da palavra atende ainda aos inúmeros 
casos em que o documento é conhecido por atributos alheios à 
espécie, como ocorre com formato (livro-caixa, caderneta de campo, 
cartão de ponto), meio de transmissão (telegrama) e técnica de 
registro (fotografia)” (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 67).  
 

Fica evidente a tentativa, com isso, de evitar, ou pelo menos anular ao 

máximo, as incongruências muitas vezes observadas na organização de um arquivo 

pessoal no que tange à formação de suas subdivisões no arranjo. Assim, foi adotada 

à utilização de um recurso da língua: “[...] a transferência de sentido que, por efeito 

metonímico, nomeia da mesma maneira o ato e o seu registro, independentemente 

de gênero e suporte” (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 68). Por exemplo: “[...] a 

avaliação de programa não designa apenas a ação de avaliar, mas seu resultado 

consignado em texto [...]” (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 68). É importante 

ressaltar que a metodologia explicita cada seção descritiva e seus respectivos 

campos detalhadamente, como apresentado na seção 6 dessa pesquisa, de modo 

que os procedimentos metodológicos aplicados estejam evidentes. Isso também 

demonstra a possibilidade de outras instituições de natureza semelhante à 

Fundação Fernando Henrique Cardoso – custodiadora de arquivos pessoais de ex-

presidentes da República – a aplicarem em seus acervos.  

Considerando que essa metodologia foi desenvolvida para organizar o acervo 

Fernando Henrique Cardoso, fica claro que esta foi aplicada minuciosamente na 

organização do fundo. Além disso, diferentemente das outras também analisadas, a 

fundação aplicou um método de organização que reflete o vínculo orgânico e lógico 

entre os documentos, produtor e atividades que os geraram, qualidade indispensável 

para caracterizar o documento de arquivo. A abordagem pelo contexto também 

permite que essas ligações indissociáveis fiquem em clara evidência, o que, apesar 

de não ser o objetivo, posteriormente, proporciona uma busca facilitada pelos 

consulentes. Outra vantagem que pode ser percebida é que os documentos 

biblioteconômicos – como os livros de Fernando Henrique Cardoso – pertencentes 

ao acervo podem ser contextualizados com as atividades, interesses e eventos do 

produtor e com os documentos resultantes daqueles, sem a necessidade de uma 

aproximação física entre eles. Segundo Camargo e Goulart (2007, p. 64), “tais 

ligações ficam evidenciadas a partir do preenchimento adequado dos campos da 
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seção Contexto, que são comuns às áreas de arquivo (abrangendo todos os 

gêneros documentais) e de biblioteca”. 

A partir das discussões e análises apresentadas, reforçamos que essa 

investigação teve como finalidade responder a pergunta de partida: como organizar 

arquivos pessoais de modo a refletir a trajetória de vida do produtor, isto é, o 

contexto de produção dos documentos?. Em contrapartida, também buscamos 

averiguar a seguinte problemática: a teoria arquivística, desenvolvida no bojo dos 

documentos de natureza pública, é adequada para a organização de arquivos 

pessoais?. Considerando esses fatores, compreendemos que, em relação a 

organização do Arquivo Machado de Assis, essa segue o que metodologia propõe. 

Entretanto, essa metodologia se torna frágil no sentido que não define os conceitos 

que precisam ser adotados pelo arquivista durante o arranjo dos arquivos pessoais. 

Esse cenário permite que lacunas fiquem expostas, visto que cada um pode decidir 

o que seguir, não tendo um padrão metodológico, fazendo com que a trajetória de 

vida do escritor não possa ser identificada através da organização que lhe foi 

determinada. 

No que tange a metodologia adotada pela Casa de Oswaldo Cruz, 

entendemos que o Fundo Frederico Simões Barbosa segue as orientações por ela 

dispostas. Apesar da metodologia apresentar a definição dos conceitos e princípios 

que devem ser utilizados na construção do arranjo, existe uma inadequação 

conceitual, no sentido que as definições que apresenta divergem daquelas 

estipuladas pela teoria arquivística, que sempre frisa que a organização de um 

arquivo deve estar pautado nas funções e atividades do produtor. Todavia, 

observamos que os grupos construídos para abrigar os documentos, muitas vezes, 

também não refletem claramente seu contexto de produção.  

A metodologia do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil passou por transformações em seu conteúdo, o que 

permitiu que os conceitos e princípios arquivísticos fossem mais evidentes. Isto 

posto, consideramos que o arquivo pessoal de Negrão de Lima seguiu as 

orientações propostas pela metodologia. Todavia, como acontece na Casa de 

Oswaldo Cruz, existem inadequações conceituais entre o que a metodologia 

explicita e o que a teoria arquivística determina. Ademais, como também ocorre nas 
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metodologias das instituições anteriores, também observamos que as séries 

construídas não representam a trajetória de vida do produtor. 

Na Fundação Fernando Henrique Cardoso, diferentemente das demais 

apresentadas, a metodologia seguiu uma abordagem a partir do contexto de 

produção, não se atendo somente ao que a Arquivologia determina para 

organização de arquivos permanentes. Dessa forma, além de seguir o que a 

metodologia propõe, o arquivo pessoal de Fernando Henrique Cardoso é o único 

que permite perceber as conexões lógicas entre os documentos, sejam de qualquer 

suporte, e as ações que lhes deram origem.  

Nesse sentido, entendemos que as metodologias aplicadas em arquivos 

pessoais, como da Academia Brasileira de Letras, Casa de Oswaldo Cruz e Centro 

de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, muitas vezes 

provindas daquelas construídas para o contexto de produção de documentos 

públicos, não conseguem, em sua totalidade, representar os vínculos indissociáveis 

que existem entre o documento e a função/atividade que lhe deu origem, entre o 

documento e seu produtor e entre o documento e os outros documentos do conjunto 

do qual faz parte. Desse modo, não identificamos o contexto de produção, perdendo 

assim, o objetivo principal pelo qual a Arquivologia se sustenta como área de 

conhecimento. Todavia, iniciativas como a criada pela Fundação Fernando Henrique 

Cardoso demonstra que esse cenário de metodologias criadas e aplicadas a partir 

daquelas de arquivos institucionais estão se modificando, considerando as 

especificidades dos arquivos pessoais. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Arquivologia, enquanto área do conhecimento, foi desenvolvida para suprir 

as necessidades de organização de arquivos da administração pública. Logo, a 

teoria e a prática foram construídas para esses arquivos, deixando de lado os 

arquivos pessoais, que, durante muito tempo, foram considerados como coleções de 

documentos. Nessa linha de pensamento, os arquivos pessoais foram transferidos 

para as bibliotecas, o que, consequentemente, causou um impacto na sua 

organização e tratamento, visto que foram aplicadas normas convencionadas de 

outras áreas, como a Biblioteconomia. Esse cenário pode ser observado pela 

definição clássica de arquivo, que evidencia a necessidade de um caráter oficial 

para que o arquivo seja entendido enquanto tal.  

Dessa forma, o tratamento aplicado na organização de arquivos pessoais 

muitas vezes não seguia a abordagem arquivística, ou seja, a manutenção dos 

vínculos entre os documentos do conjunto e as ações que lhes deram origem, e o 

seu produtor. Mesmo que essa linha de pensamento venha se modificando e os 

arquivos pessoais sendo incluídos na definição de arquivo, não houve, ou pouco se 

teve, uma análise crítica no que tange à aplicação e aplicabilidade da teoria e prática 

construídas para arquivos administrativos, jurídicos e legais, em arquivos pessoais. 

Esse cenário ocasionou organizações temáticas ou por assuntos, indo de encontro 

com o que a teoria arquivística determina para organização de arquivos 

permanentes.  

Mesmo que esse cenário esteja em transformação, com o aumento de 

reflexões e estudos sobre arquivos pessoais, muitas instituições, na tentativa de 

aplicar os conceitos e princípios basilares da Arquivologia, como fundo e princípio do 

respeito aos fundos, da mesma maneira que aplicados aos arquivos institucionais, 

organizam esses conjuntos de documentos de pessoas físicas tentando moldá-los a 

uma organização que, tradicionalmente, não foi construída para eles.  

Essa problemática levou à inquietação, que, posteriormente, levou à reflexão 

e desenvolvimento dessa investigação. Com isso, tivemos como objetivo analisar 

metodologias de organização de arquivos pessoais de quatro instituições, Academia 

Brasileira de Letras, Casa de Oswaldo Cruz, Centro de Pesquisa e Documentação 

de História Contemporânea do Brasil e Fundação Fernando Henrique Cardoso, à luz 

da teoria e métodos da Arquivologia.   
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A partir dessas metodologias, – Arquivo dos Acadêmicos: Guia Geral da 

Academia Brasileira de Letras, Manual de Organização de Arquivos Pessoais da 

Casa de Oswaldo Cruz, Metodologia de organização de arquivos pessoais: a 

experiência do CPDOC, do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil e Tempo e Circunstância: a abordagem contextual dos 

arquivos pessoais, da Fundação Fernando Henrique Cardoso – buscamos analisar 

se o conteúdo por elas explicitado condizia com o que determina a teoria 

arquivística. Além disso, analisamos se os conceitos explicitados nas metodologias 

foram aplicados e são aplicáveis na organização de arquivos pessoais – Arquivo 

Machado de Assis, Fundo Frederico Simões Barbosa, Arquivo Negrão de Lima e 

Fundo Fernando Henrique Cardoso – que foram organizados de acordo com elas.  

Assim, compreendemos que muito embora as metodologias para organização 

de arquivos pessoais se posicionem como pautadas nas funções e atividades do 

produtor e no contexto de produção de documentos, na prática, não é o que aplicam. 

De toda forma, é preciso ressaltar que essas metodologias são produtos de 

um contexto social, econômico e político. O processo decisório para seu 

desenvolvimento perpassa fatores internos ou externos que vão além da simples 

aplicação da teoria arquivística. Logo, é preciso considerar a realidade das 

instituições para compreender os motivos pelos quais determinadas decisões foram 

tomadas.  

Além disso, é importante ressaltar que as metodologias são dinâmicas, ou 

seja, podem ser adaptadas de acordo com as necessidades que lhes são impostas 

pelo arquivo pessoal a ser organizado e pelas políticas da instituição que o custodia. 

Também evidenciamos que o acesso aos documentos desses arquivos é um fator 

essencial para construção daquelas, uma vez que muitas são elaboradas visando 

esse objetivo. Isso resulta, muitas vezes, em metodologias contrárias ao estipulado 

pelo arcabouço teórico-metodológico arquivístico, cuja conexão lógica entre o 

documento, a ação que lhe deu origem e o produtor deve estar claramente 

explicitada. 

Nesse sentido, compreendemos que os arquivos pessoais possuem 

especificidades próprias que nos permitem analisar conceitos e princípios já 

consagrados da Arquivologia. Assim, essa investigação pretendeu, para além dos 
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objetivos propostos, refletir acerca de como os arquivos pessoais vêm sendo 

tratados pela área, englobando sua teoria e seus métodos.  

Diante disso, esperamos que os resultados apresentados nessa pesquisa 

possam contribuir para o desenvolvimento de metodologias de organização de 

arquivos pessoais. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Entrevista I com Adelina Novaes e Cruz, funcionária e pesquisadora 

do CPDOC, ocorrida no dia 22 de janeiro de 2020. 

 

L: Boa tarde, Adelina. Obrigada por me receber e por conceder essa entrevista. 

Minha primeira pergunta é: considerando que o Centro já publicou quatro edições 

diferentes da metodologia, minha primeira pergunta é se a senhora esteve presente 

na produção de todas. 

A: Sim. Estive presente. O CPDOC é de 1973 e eu me lembro de já participar da 

equipe de redação de produção.  

L: Considerando que a primeira versão da metodologia é da década de 80 e nessa 

época o Brasil ainda não tinha muita publicação na área dos arquivos pessoais, qual 

ou quais motivações o Centro tinha para elaborar uma metodologia voltada para 

organização de arquivos pessoais? 

A: Bom, a Celina [Vargas do Amaral Peixoto] veio de uma família de políticos e já 

lidava com a questão na casa dela, pois lá já estava o arquivo do Getúlio Vargas, o 

avô dela, da mãe [Alzira Vargas do Amaral Peixoto] e do pai [Ernâni do Amaral 

Peixoto]. E a Alzira era chamada de guardiã da memória, pois lá frequentavam os 

brasilianistas. Como não existiam instituições de guarda de acervo, eles iam às 

casas das pessoas. Poucos brasilianistas que trouxeram essa questão da 

importância e relevância dos arquivos privados pessoais, fora dos circuitos oficiais 

de arquivos públicos. Então, foram os brasilianistas que despertaram na Celina a 

importância disso. Como ela era muito amiga do Luís Simões Lopes, que era o 

presidente da FGV, e que foi grande amigo do Getúlio Vargas, ela trouxe a proposta 

de criação de um Centro de Pesquisa e Documentação, pois a ideia era alinhar as 

fontes primárias pessoais com projetos de pesquisa. Tanto projetos de pesquisa 

utilizariam essas fontes, assim como elas poderiam despertar novos projetos de 

pesquisa. Ela fundou o CPDOC, veio o arquivo do Getúlio, como primeiro fundo, e 

logo em seguida veio o de Oswaldo Aranha. Eram dois arquivos enormes e com 

uma equipe ignorante mediante isso tudo. Por isso, precisávamos de ajuda para 

lidar com eles. 
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L: Entendi. E quais experiências ou procedimentos o Centro se baseou para 

construir essa metodologia? 

A: Os procedimentos metodológicos que deram origem a essa metodologia foram 

pautados, essencialmente, pela experiência francesa e norte-americana.  

L: Quais profissionais fizeram parte do processo de desenvolvimento da 

metodologia? Houve consultoria externa? 

A: A equipe era ignorante em Arquivologia, que na época não era uma ciência aqui 

no Brasil. A Maria Amélia Porto Miguez foi uma grande parceira que indicava leituras 

pra equipe. Também chamamos buscamos pesquisadores das Ciências Humanas e 

Sociais como Michel Duchein e Charles Dollar, que já tinham experiência com 

arquivos privados pessoais. Tinha também uma equipe de pesquisadores que 

trabalhavam junto com a nossa equipe. 

L: E essa equipe se reunia para discutir os procedimentos metodológicos que seriam 

adotados na organização de cada arquivo pessoal?  

A: Sim, várias vezes. Cada arquivo tinha uma equipe de estagiários e duas pessoas 

interessadas em Arquivologia e Documentação. Essas equipes tinham reuniões 

constantes de reflexão, levantamento de dúvidas e discussão de procedimentos. A 

Fundação fez um investimento pesado na formação da equipe.  

L: E por acaso essas reuniões resultaram em documentos, como atas? Caso sim, 

estão disponíveis para consulta? 

A: Não resultou em atas. Nós percebemos com o tempo a necessidade de fazer 

publicações sobre os procedimentos técnicos adotados, até mesmo para futuras 

gerações. Por isso as publicações. Além disso, também difundíamos nosso trabalho 

em comunicações em congressos.  

L: Adelina, me corrija se eu estiver errada, esses procedimentos metodológicos 

foram adotados por conta do arquivo pessoal do Getúlio Vargas? 

A: Não, foi assim. No início como os arquivos vinham sem uma organização e nas 

discussões que tínhamos com Maria Amélia, nós sabíamos que não queríamos uma 

organização de arquivo ativo ou passivo. Então, todo o início, talvez os dez primeiro 

anos, foi na base na descrição individual do documento. Num dado momento, 

tivemos um estudo do usuário e passamos a sentir a necessidade de constituir 

pequenos dossiês. Por exemplo: dentro de uma grande série Correspondência, nós 

agrupávamos documentos sobre Compra de Fazenda. Então agrupávamos aqueles 
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documentos e a descrição era única daquele dossiê. Depois os procedimentos foram 

evoluindo e passamos a não ter somente uma grande série chamada 

Correspondência. Essa série foi dividida até chegar na unidade documental. No 

início não, no arquivo do Getúlio Vargas a série inteira era somente 

Correspondência. A partir disso o tratamento deixou de ser individualizado para ser 

mais hierarquizado.  

L: Quando começaram essas discussões para que os procedimentos fossem 

mudados? 

A: Acredito que depois de 8 anos depois da fundação do CPDOC. 

L: Adelina, acredito que minhas dúvidas foram sanadas. Novamente, agradeço sua 

disponibilidade e atenção. 

A: Por nada, Lorena.  
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APÊNDICE B – Entrevista II com o Profº Drº Renato de Mattos, docente do 

Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense e ex-

funcionário da Fundação Fernando Henrique Cardoso, no dia 25 de janeiro de 2020. 

 

L: Boa tarde, Renato. Obrigada pela disponibilidade em me atender. Minha primeira 

pergunta é: por qual motivo a Profª Ana Maria Camargo foi chamada para 

desenvolver a metodologia? 

R:  O que eu posso dizer é que minha experiência foi de certa forma limitada a um 

certo período. Eu ingressei na fundação e tive a oportunidade de ser estagiário no 

período de 2005 e 2007. Depois eu reingressei em 2010 já como contratado pela 

Grifo Projetos Históricos Editoriais, empresa que trabalhava, desde sua criação, com 

a fundação e que já de partida contou com a consultoria da Profª Ana Maria de 

Almeida Camargo, hoje professora aposentada do Departamento de História da 

Universidade de São Paulo.  A Profª Ana Maria de Almeida de Almeida Camargo 

participou do projeto, primeiramente, e acredito que seja a maior razão de ser, que já 

na época ela já era reconhecida como autoridade do tema. Na verdade, desde da 

década de 1980, Ana Maria de Almeida Camargo produz, tem reflexões e atuou no 

Arquivo de Rio Claro, onde lidou com arquivos pessoais. Ou seja, ela já tinha uma 

posição de destaque, além de uma relação de proximidade e afinidade de trabalho 

com a Silvana Goulart, que na época era uma das sócias da Grifo e estava à frente 

do projeto.  

L: A Silvana Goulart era sócia da Grifo e trabalhava no projeto? 

R: Vamos lembrar que a Grifo na época era composta por três profissionais que 

estavam à frente da instituição. A Silvana estava não apenas como simples 

representante da Grifo, mas também como parte da coordenação do projeto, ainda 

que houvessem pessoas que trabalhavam, por exemplo, na coordenação do 

trabalho do gênero textual, iconográfico e fotográfico.  

L: Então ela não trabalhava na fundação? 

R: Não. Ela foi contratada como prestadora de serviço.  

L: Como a Profª Ana Maria Camargo acompanhava o projeto? 

R: Ela ia, no mínimo, uma vez por semana para acompanhar o trabalho. Ela 

observava de muito perto o trabalho que era desenvolvido tanto pelos responsáveis 

por gêneros, tinha o responsável pelo gênero textual, iconográfico, audiovisual. O 
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ponto é que qualquer pessoa trabalhava na fundação era muito bem acompanhado, 

porque a partir de experiência de trabalho da Ana Maria que refletíamos. Toda terça-

feira a tarde era um período reservado para discussão sobre a metodologia. O que 

foi publicado em 2007 foi o resultado de reuniões que aconteciam às terças-feiras.  

L: Nessas reuniões estavam todos os responsáveis por cada gênero? 

R: Era uma reunião geral em que participavam bolsistas, arquivistas, responsáveis 

de cada gênero, Silvana Goulart, a curadora que representava a fundação, a 

bibliotecária e a estagiária em Biblioteconomia. Era uma reunião que congregava 

toda equipe do acervo. O espaço de trabalho permitia um diálogo aberto a todo 

momento. As discussões eram incentivadas, tanto com a presença da Ana, mesmo 

quando ela não estava lá. O que você vê hoje em Tempo e Circunstância é a síntese 

de um trabalho que foi desenvolvido semanalmente, graças às contribuições dela 

[Ana Maria de Almeida Camargo] a partir dos problemas que levávamos até ela. A 

parte da equipe foi apresentar problemas, a solução quem ofereceu era sempre Ana 

Maria. Ela pensava a partir das nossas questões e ela trazia uma proposta, a partir 

de uma experiência pretérita e a partir daquilo que ela inovou a partir da experiência 

do acervo do Fernando Henrique Cardoso. 

L: Essas reuniões resultavam em algum tipo de documento, como Atas? 

R: Não. Na verdade chegamos a fazer uma espécie de controle em um dado 

momento do trabalho. Fazíamos reuniões que tinham como preocupação revisar as 

normas de preenchimento. Por exemplo: qual a melhor forma de fazer um descritor? 

Qual melhor forma de pensar um produtor? Toda e qualquer mudança que era feita 

na norma de preenchimento era registrada e guardada internamente nas nossas 

regras, uma espécie de pasta compartilhada, que era difundida via e-mail. O que 

você encontra em Tempo e Circunstância é algo que foi cristalizado em 2007. De 

modo algum significa dizer que hoje o tratamento é feito única e exclusivamente de 

acordo com Tempo e Circunstância. Novos acervos e o próprio acervo do Fernando  

Henrique Cardoso foram apresentando novos desafios e a metodologia e a presença 

constante da Ana Maria depois de 2007 contribuiu para que a metodologia fosse 

adaptada. Hoje, a abordagem metodológica avançou, ainda que Tempo e 

Circunstância possa ser considerado uma base.  

L: Entendi. Nas minhas pesquisas notei que houve mudanças, mas que não resultou 

em uma publicação como Tempo e Circunstância. 
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R: Não. Na verdade, até a Ana tinha conversado sobre uma nova publicação. Não 

um Tempo e Circunstância 2, mas outra obra. Acho que o que mais se aproximou 

disso foi aquilo que na época chamávamos de Memória do Acero. A Memória do 

Acervo, salvo engano, foi um trabalho concluído em 2015 que, literalmente, 

registramos toda memória de todo trabalho desenvolvido antes da fundação do 

Instituto Fernando Henrique Cardoso. Por que isso? Existe ali uma introdução que a 

Danielle Ardaillon escreve das origens e qual foi a inspiração para criação daquela 

instituição. E a inspiração nada mais foi a experiência norte-americana, a 

experiência do arquivo de Mário Soares, em Portugal e experiências francesas, 

dadas as suas especificidades, de lidarem com arquivos privados de presidentes da 

República. Foi a partir disso que DA, junto com o Comitê Diretor, adotaram qual 

seria o perfil da própria instituição. O perfil podia ser vários, por exemplo: podia ter 

seguido o exemplo do arquivo do José Sarney. Porém, a Danielle Ardaillon foi até 

Maranhão, São Luís, verificou como era realizado o tratamento e percebeu que não 

era a melhor opção, pois o desafio era organizar para fomentar a pesquisa e dar 

acesso ao acervo de um indivíduo que foi muito mais que um presidente. A grande 

questão era como tratar e como dar acesso. Vamos lembrar o seguinte: elaborar 

uma metodologia é um pressuposto para que um arquivo presidencial respeite a 

legislação. Para que ele possa ser entendido como de interesse público-social, 

quem estiver responsável, dentre outras coisas, deve elaborar uma metodologia que 

garanta o acesso. Assim entra a metodologia inovadora da Ana Maria de Almeida 

Camargo, pois ela permite contextualizar de forma clara e evidente todos os 

documentos daquele acervo.  

L: Então você pode me dizer que por mais que a metodologia tenha sido adaptada 

perante aos novos desafios, a base ainda é a abordagem contextual? 

R: A abordagem contextual é a grande matriz. O que foi aprimorado só surgiu em 

função de novas questões, mas nunca negando esse princípio básico: articular 

claramente contexto com documento. Pensar o arquivo a partir do contexto e não 

pelo conteúdo. 

L: Você sabe me dizer se a Profª Ana Maria de Almeida Camargo já refletia sobre 

essa metodologia a partir da abordagem contextual antes de ser consultora do 

projeto? 
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R: Sim. Eu não sei te dizer se ela chegou a aplicar a algo parecido. O que eu posso 

dizer da seguinte forma: lendo aquilo que Ana Maria de Almeida Camargo produziu 

antes da participação dela no projeto, antes mesmo na criação da fundação, 

claramente ela já estava dialogando com essa questão. Mais do que dialogando com 

essa questão, ela já apontava para necessidade de pensar os arquivos a partir do 

contexto de produção. É possível perceber em outros trabalhos que ela lida com a 

perspectiva de que o arquivo pessoal é um arquivo como qualquer outro, tem sua 

natureza arquivística e sua abordagem deve residir no contexto de produção do 

documento. É onde reside o valor probatório dos documentos. Eu diria para você 

que, sim, a Ana Maria tinha essa perspectiva principalmente como ela é tributária de 

alguns autores que entendem a Arquivologia como a ciência do contexto. 

L: Renato, eram somente essas dúvidas que eu tinha e eu agradeço de novo sua 

disponibilidade. 

R: Certo, por nada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


