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RESUMO 

 

O tratamento documental destinado às cartas em arquivos pessoais carece de discussões 

que repensem a forma como essa espécie documental tem sido representada no arranjo e 

na descrição. As nuances entre o público, o social e a intimidade são aspectos presentes 

nas cartas produzidas e recebidas por indivíduos no decorrer de sua trajetória e 

representam um desafio aos arquivistas no que concerne a representação destes 

documentos no arranjo e na descrição arquivística. A partir desses pressupostos, 

reconhecemos que a produção epistolar que compreende substantiva parte dos 

documentos que compõem um arquivo pessoal, necessita ser representada a partir de 

uma abordagem contextual e que considere a sua gênese. Para relacionar as questões 

apresentadas, essa pesquisa, investiga a forma como as cartas têm sido representadas 

nos instrumentos de pesquisa da área, e aponta novas abordagens que possibilitem a 

devida representação dessa espécie documental. 

 

Palavras-chave: Arquivos pessoais, Representação arquivística, Cartas; Arranjo e 

descrição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The documentary treatment for letters in personal archives requires discussions that 

rethink the way this documentary species has been represented in the arrangement and 

description. The nuances between the public, the social and the intimacy are aspects 

present in the letters produced and received by individuals in the course of their 

trajectory and represent a challenge to the archivists regarding the representation of 

these documents in the arrangement and the archival description. From these 

assumptions, we recognize that the epistolary production that comprises substantive part 

of the documents that compose a personal archive, needs to be represented from a 

contextual approach and that considers its genesis. In order to relate the presented 

questions, this research investigates the way the letters have been represented in the 

research instruments of the area, and points out new approaches that allow the proper 

representation of this documentary species. 

 

Keywords: Personal archives; Archival representation; Letters; Arrangement and the 

archival description. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Descobrir profundidade em tudo, eis uma qualidade 

incômoda: faz com que se gastem incessantemente os 

olhos e que por fim se encontre sempre mais do que 

aquilo que se desejava. 

Friedrich Nietzsche 

 

O incômodo no fazer científico é parte do próprio espírito de pesquisa, que faz 

com que pesquisadores tomem como objeto seus desconfortos científicos e busquem 

esgotá-los de forma a torná-los aprazíveis. 

Essa condição da investigação científica nos possibilita resgatar o pensamento 

de Nietzsche em sua obra A gaia ciência, que abre esse trabalho, e pode ser usado como 

pano de fundo do processo investigativo, ao colocarmos como uma questão necessária 

discutirmos a representação das cartas no arranjo e descrição nos arquivos pessoais. 

Muitos profissionais e pesquisadores assumem como consenso que não coube às 

cartas, no âmbito da teoria arquivística, uma discussão que delineasse suas fronteiras e 

fornecesse subsídios para se pensar a forma mais coerente de representação dessa 

espécie documental. Outro senso comum compartilhado por muitos profissionais acerca 

da correspondência pessoal diz respeito à parcela representativa desse conjunto nos 

arquivos pessoais, na medida em que todos os esforços de representação sempre foram 

condicionados à prática - como forma de ordená-los - em detrimento da teoria. 

As questões sobre o desafio do tratamento das cartas na ciência arquivística são 

numerosas, muitas delas permeadas por consensos que reforçam um status quo pautado 

em uma representação reducionista dessa espécie documental. 

Hoje, cada vez mais, discute-se sobre os arquivos pessoais e como estes foram, 

ao longo da trajetória arquivística, afetados por escolhas teóricas e metodológicas que 

desconsideravam esses conjuntos como arquivísticos. E esse alijamento no âmbito da 

correspondência pessoal ainda é uma questão pouco discutida pelos arquivistas, pois, 

mesmo quando se assume um tratamento adequado aos conjuntos de natureza pessoal, 

as cartas nem sempre são contempladas nessas medidas: ou por serem muitas, ou por 

serem complexas e diversificadas. O fato é que, mesmo quando o todo é revestido de 

um tratamento coerente, as cartas, ainda que componham parte substancial desse 

conjunto, permanecem sub-representadas, embora reconhecidas. Tais questões, aliadas 



13 
 

ao conformismo por trás dos consensos, integram-se à prática vigente e tornam 

necessária a discussão sobre essa espécie documental. 

O impulso do qual origina-se essa pesquisa tem seu início em outubro de 2014, 

quando eu, graduada em História e aluna do curso de Arquivologia, ingressei como 

bolsista de iniciação científica (PIBIC) na Fundação Casa de Rui Barbosa, sob 

orientação da pesquisadora dra. Lucia Maria Velloso de Oliveira, no Projeto Tipologia 

documental na família Barbosa de Oliveira. O projeto do qual fui bolsista situa-se no 

escopo do Grupo de Pesquisa Patrimônio Documental, Informação e Acesso, que inclui 

a tipologia documental como dispositivo de acesso e difusão. E a pesquisa considera 

esse método de abordagem como enriquecedor para a descrição arquivística e, 

consequentemente, para a ampliação do uso dos arquivos. 

Assim, o projeto do qual fui bolsista pelo período de 2 (dois) anos promove o 

estudo tipológico em arquivos pessoais com o intuito de aprofundar o conhecimento das 

ações e atividades que dão origem ao documento em si, utilizando esse método no 

âmbito dos arquivos produzidos na intimidade da vida pessoal. 

No desenvolvimento das minhas atividades como bolsista, realizei um 

levantamento de ocorrências de termos relativos a espécies e tipos documentais nos 

instrumentos de pesquisa das bases de dados dos arquivos da Library of Congress 

(Estados Unidos) e Minnesota Historical Society (Estados Unidos), como forma de 

subsidiar a identificação tipológica do projeto. A pesquisa realizada nessas bases de 

dados, e também em instrumentos de pesquisa nacionais, permitiu identificar que muitas 

vezes se o tratamento destinado às cartas, representa tais documentos a partir dos 

termos correspondência, correspondence, personal correpondence, correspondance, 

lettre etc. E indexa e/ou identifica os nomes dos interlocutores das missivas. 

A partir do levantamento realizado para o projeto e o contato com os 

instrumentos de pesquisa de diferentes instituições, surgiram alguns questionamentos 

sobre a forma como a correspondência é representada nos instrumentos de pesquisa em 

arquivos pessoais. Notar a recorrente presença da série correspondência no quadro de 

arranjo de diferentes instituições me incomodava, pois, por mais que se estabelecesse 

essa rubrica para as cartas no arranjo, era, ainda assim, possível identificar a distribuição 

de cartas nas demais séries. E eu não via lógica nesse processo. 

A cada novo instrumento de pesquisa consultado, eu questionava: até que ponto 

o tratamento dirigido às cartas no arranjo e descrição arquivística contemplava o 
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verdadeiro potencial desses documentos? Essa e outras questões orientaram a 

investigação inicial dessa pesquisa. 

Portanto, a questão principal desse trabalho é investigar a forma como se 

convencionou a representação da espécie documental carta no arranjo e na descrição no 

âmbito dos arquivos pessoais. As cartas objeto da nossa análise são aquelas produzidas 

por indivíduos no decorrer de suas vidas, de natureza privada e que podem indicar suas 

ações no desempenho das suas funções ou ser representantes da sociabilidade entre 

sujeitos. 

Podemos definir espécie documental como a “configuração que assume um 

documento de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas” 

(CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p.46). Para Bellotto, é a partir da espécie documental 

que identificamos a estrutura pela qual um documento torna-se válido para cumprir uma 

ação. Nesse sentido, a carta como espécie produzida no âmbito da intimidade e das 

relações pessoais e familiares, apresenta poucos elementos formais padronizadores em 

contraste com a correspondência institucional. Para Oliveira, as cartas privadas 

apresentam, 

 

(...) características comuns: usualmente, possuem datação, local, 

destinatário, assinatura e saudações. Mas a carta produzida na 

intimidade, fora de regulamentos institucionais ou legais, apenas 

partilhada entre o autor e o destinatário, muitas vezes não tem 

assinatura, nem data, as pessoas podem se tratar por apelidos, as 

informações podem ser fragmentadas… Pertence a um universo 

somente conhecido pelos envolvidos, visto que somente aquelas 

pessoas sabem do que está se falando. O protocolo social ou a falta 

dele muitas vezes indicam o grau de intimidade entre as pessoas. 

(OLIVEIRA, 2016, p. 5). 

 

Formas de tratamento, marcas de vinculação a determinados grupos sociais, 

formas de expressar sentimentos e emoções, entre outras características, são passíveis 

de identificação nessa espécie documental. 

Na tradição arquivística, a correspondência foi objeto de formulações 

contraditórias, as quais convencionaram uma “cultura arquivística” para a representação 

das cartas nas funções de arranjo e descrição. As práticas estabelecidas foram 

reproduzidas no arranjo de cartas em arquivos pessoais, no qual são estabelecidas séries 

denominadas correspondência e, na descrição destes documentos, identifica-se apenas o 

remetente e o destinatário das missivas. 
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Em nosso trajeto de pesquisa, buscamos compreender as possíveis reflexões 

quando investigamos um objeto que, por sua natureza, é “livre e codificada, íntima e 

pública, tensa entre o sigilo e a sociabilidade, a carta, melhor que qualquer outra 

expressão, garante a conexão social e a subjetividade” (CHARTIER, 1991, p. 9, 

tradução nossa). 

As cartas são produzidas para serem lidas pelo olhar do remetente e do 

destinatário, mas, ao serem preservadas em instituições de custódia, são eivadas pelo 

seu potencial informacional, congregando uma ambiguidade inerente à sua condição 

como prova de uma relação, de uma ação e das reminiscências de um tempo. 

Muitas vezes pouco compreendido, o trabalho do arquivista dedica-se ao 

contexto dos documentos. Uma carta é prova das relações sustentadas entre o remetente 

e o destinatário, e, por mais que possa oferecer informações sobre muitos aspectos da 

vida de um indivíduo, não é no conteúdo explicito do documento que se encontram os 

elementos fundamentais para sua compreensão. Nesse sentido, se vamos entender as 

cartas no cerne da teoria arquivística, é importante não nos esquecer que qualquer carta 

é sempre prova de algo que é exterior a ela, e esse olhar sobre os documentos é o que 

define a diferença da Arquivologia entre outras disciplinas irmãs. 

Devemos, portanto, considerar os dois aspectos antagônicos, ao refletir sobre 

cartas no âmbito dos arquivos pessoais. O primeiro diz respeito ao caráter social destes 

documentos que, ao serem preservados e institucionalizados, tornam-se fonte para 

inúmeros questionamentos por parte dos pesquisadores. 

O segundo aspecto relaciona-se à prática epistolar que se constituiu como uma 

forma de expressão e comunicação entre os interlocutores e não foi produzida para 

ninguém mais além daqueles que se correspondem. A epistolografia consolida-se como 

uma forma de comunicação que poderia carregar informações de natureza diversa. Essa 

prática também garantiu às cartas o status de que estas deveriam ser guardadas por 

quem as possuía, evitando que outros pudessem lê-las. Assim, as cartas são mantidas 

geralmente por aquele que as recebem e que representam a correspondência do outro em 

um arquivo pessoal 

Para Oliveira (2016), as cartas produzidas no centro das relações de intimidade e 

sociabilidade podem ter os seus interlocutores revestidos de valor de memória e, assim, 

tornam-se memoráveis, sendo custodiadas em instituições arquivísticas e de pesquisa. 

Para a autora: 
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Essa passagem dos documentos produzidos na intimidade – sem 

compromisso com a pesquisa ou com a memória – para esse novo 

lugar, um lugar público, coloca-se de forma complexa. Há uma 

mudança no estatuto jurídico do acervo, que passa a integrar um 

conjunto de documentos que representam o coletivo, apesar de 

não perder seu caráter privado, pois a gênese do documento não 

se altera. A institucionalização desses documentos os insere no 

universo técnico-científico de organização, descrição, preservação e 

difusão praticadas pelo custodiante, e difere daquele onde até então 

estavam inseridos enquanto ambientados junto ao produtor do arquivo 

(OLIVEIRA, 2016, p. 7, grifo nosso). 

 

O ingresso desses documentos em instituições de custódia não altera sua gênese 

e seu caráter privado, uma vez que “são criados como instrumento ou prova de 

determinadas ações, e é alheio a um eventual uso secundário que dele se possa fazer” 

(CAMARGO, 2003, p. 11). Ocorre que, ao serem considerados memoráveis por um 

gesto de interpretação que socialmente reconhece reservas de sentido
1
 nesses 

documentos, estes passam a representar não apenas o individual, mas também o 

coletivo. 

Propomos essa discussão inicial no intuito de explicitar de forma inequívoca 

como a discussão sobre cartas na esfera dos arquivos pessoais é necessária e oportuna, 

encontrando-se no centro de um debate imprescindível sobre o tratamento documental 

dessa espécie, as condições de sua natureza e o seu lugar no âmbito dos arquivos 

pessoais. O que também nos permite marcar posição sobre o que é significante para os 

arquivistas ao pensarmos em documentos: o seu contexto. É o relacionamento entre o 

remetente e o destinatário que seria o contexto mais próximo que poderíamos precisar. 

O assunto que uma carta trata jamais seria uma preocupação direta nossa.  

Enquanto objeto de estudo da Arquivologia, as cartas enfrentaram considerações 

contraditórias e procedimentos que por meio do termo “correspondência”, acreditavam 

ser o suficiente para representar a gama de espécies e atividades que integram essa 

rubrica. 

Representantes numerosos em arquivos e instituições, as cartas receberam 

convencionalmente um tratamento seriado que as reuniram segundo classificações que 

priorizavam a ordem cronológica e/ou os remetentes, agrupando-as sob o termo 

correspondência.  

                                                           
1
 Expressão utilizada por Ana Maria Camargo no artigo Sobre o valor histórico dos documentos, 

publicado na revista Arquivo Rio Claro, Rio Claro (SP), nº 1, 2003, p. 11-17. Disponível em: 

http://www.aphrioclaro.sp.gov.br/ site/ wp-content/ uploads/ 2016/ 07/Revista-do-Arquivo-n%C2%BA-1-

2003.pdf. Acesso em: 20 abr. 2018 
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Acreditamos que a compreensão das práticas convencionadas no tratamento 

arquivístico só é possível por meio do conhecimento da formação teórica da área. Nesse 

sentido, investigar a forma como essa espécie documental, à luz da teoria arquivística, 

tem sido representada nas práticas adotadas na organização de arquivos pessoais é um 

horizonte que desejamos alcançar. 

De antemão, estabelecemos uma distinção entre as obras que serão analisadas 

nessa pesquisa. Entendemos que denominá-las todas como “obras de referência” seria 

um termo extensivo e que não possibilitaria estabelecer um contraponto com aquelas 

que sintetizam o instrumental da área. 

Adotaremos o termo tratado para denominar a obra que “expõe de forma 

didática um ou vários assuntos a respeito de uma ciência, arte etc.” (HOUAISS, 2001, p. 

2.756) e, em contraponto, denominaremos como manuais as obras que sintetizam um 

“conjunto de normas, publicadas ou não, destinadas a orientar a execução de tarefas ou 

o uso adequado de determinados produtos” (FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE 

CARDOSO, 2018, p. [9]). Acreditamos ser necessária a adequada nomeação das obras 

nesta pesquisa, até mesmo por entendermos que algumas produções são híbridas ao 

possuírem elementos de ambas as definições. 

Nesse contexto, consideradas as proposições até aqui elencadas, pretendemos 

realizar nessa pesquisa o seguinte objetivo: investigar a representação da espécie 

documental carta em arquivos pessoais nas funções de arranjo e descrição. 

Deste, realizaremos alguns desdobramentos específicos, quais sejam: refletir 

sobre a trajetória da representação da espécie documental carta em arquivos pessoais na 

teoria arquivística; identificar os métodos de organização da correspondência na prática 

arquivística; mapear a representação da espécie documental carta em arquivos pessoais 

nos instrumentos de pesquisa de instituições de preservação de acervos; e contribuir 

para reflexões sobre a representação de cartas em arquivos pessoais. 

Nossas reflexões buscam localizar como se convencionou o tratamento 

documental da correspondência nos arquivos pessoais. Acreditamos que, por mais que 

tenha se estabelecido uma cultura arquivística que replica métodos e abordagens 

reducionistas no tratamento das cartas, é possível, por meio da identificação dos tipos de 

cartas, potencializar a representação dessa espécie documental, que, quando 

representada isolada de sua atividade geradora, é incapaz de refletir a sua gênese e 
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contexto de produção. Ressaltamos que nossa discussão centra-se no arranjo e na 

descrição de cartas e não discutirá essa espécie sob a perspectiva da Diplomática. 

Nesse sentido, compreendemos o arranjo e a descrição arquivística como formas 

de representação elaboradas pelo arquivista. O arranjo deve representar o produtor e a 

organicidade do conjunto ao criar uma representação hierarquizada das funções e 

atividades. E a descrição arquivística deve criar pontes com o usuário ao representar de 

forma inteligível o conjunto e seus relacionamentos. Nessa perspectiva, elegemos o 

conceito proposto por Yakel, de representação arquivística: 

 

Uma função arquivística comumente identificada como arranjo e 

descrição, processamento e, ocasionalmente, catalogação arquivística. 

O termo “representação arquivística”, mais precisamente, reúne as 

funções de arquivista de (re)ordenar, interpretar, criar substitutos e 

desenhar arquiteturas para sistemas de representação que contêm esses 

substitutos do próprio material arquivísticos ou de suas 

representações. (YAKEL, 2003, p. 2, tradução nossa). 

 

Terry Eastwood define que o arranjo é “essencialmente um processo de 

identificação de relacionamentos, não um processo de fisicamente ordenar e armazenar 

documentos” (EASTWOOD, 2000, p. 93, tradução nossa). Reconhecemos que 

usualmente, na prática das funções arquivísticas, muito se confundiu a atividade 

intelectual da identificação de relacionamentos com a ação de ordenar fisicamente os 

documentos. 

Entendemos que a técnica em sobreposição à compreensão das funções, aliada a 

estratégias de não reconhecimento da correspondência como orgânica e parte inerente de 

um todo, proporcionaram a disseminação do uso da série correspondência no arranjo em 

arquivos pessoais. 

Em nossa análise, buscaremos apontar de que forma uma tradição consolidada de 

tratamento à correspondência produz o reducionismo e o não acesso. Ressaltamos 

também a importância de pesquisas dedicadas a problematizar a forma como o arranjo é 

entendido em arquivos pessoais. 

Adotamos o entendimento de representação arquivística baseado em Yakel e 

defendido por Oliveira (2012), que veem a descrição como uma função de pesquisa, 

reconhecendo o arquivista como o primeiro pesquisador dos documentos. E cuja tarefa 

nada simples presume a devida representação dos documentos em seu contexto como 
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forma de garantir a correta interpretação destes a qualquer usuário que os tome como 

objeto de estudo. 

Para a autora, a descrição arquivística não se detém apenas na elaboração de 

instrumentos de pesquisa. Este pode ser um dos produtos da descrição, mas não 

representa todo o conhecimento produzido pelo arquivista sobre o arquivo e seus 

documentos. O processo descritivo a partir de uma ação de pesquisa visa criar uma 

representação intelectual do conjunto documental e comunicá-la de forma inteligente por 

meio dos instrumentos de pesquisa, a fim de garantir ao usuário a compreensão do 

contexto arquivístico e seus relacionamentos, além de informações e notas de pesquisa 

que potencializem o acesso e compreensão do acervo. 

A descrição atribuída à correspondência não escapa do reducionismo e da 

ambiguidade presentes no arranjo. As cartas são descritas pelos correspondentes e 

eventualmente são mencionadas as temáticas de seu conteúdo, o que não oferece ao 

usuário informações sobre a atividade geradora do documento ou os seus relacionamentos 

com os demais documentos. 

Portanto, elegemos nessa pesquisa a definição de que documentos são 

“representações persistentes de atividades, criadas por participantes ou seus 

representantes autorizados” (YEO, 2007, p. 342, tradução nossa). A definição proposta 

por Yeo é abrangente e desafia as muitas tentativas de definir documentos em termos de 

informações ou como prova, e argumenta que elas não englobam a relação dos 

documentos com a memória e identidade cultural (GILLILAND, 2017, p. 54, tradução 

nossa). 

A partir das definições apresentadas adotamos nessa pesquisa um duplo conceito 

de representação. Em um nível mais alto elegemos o conceito de representação 

arquivística para designar o trabalho do arquivista nas funções de arranjo e descrição, 

uma vez que, entendemos que o trabalho de pesquisa produzido no desempenho dessas 

funções, gera uma representação do produtor (arranjo) e dos documentos (descrição). 

Em um nível mais baixo e próximo da produção documental, adotamos o entendimento 

de documentos como representações persistentes de atividades, uma vez que, os 

documentos persistem mesmo após o término de determinada atividade.  Acreditamos 

que a adoção dos conceitos representação arquivística e representação persistente 

enriquecem a nossa discussão pois reconhecem a cadeia de representações presentes no 

fazer arquivístico.   
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Posto isto, nessa pesquisa, temos o conceito de arquivo pessoal alargado baseado 

em Oliveira (2016, p. 2), pelo qual o arquivo pessoal é o conjunto de documentos 

criados e mantidos por um indivíduo para instrumentalizar sua vida em sociedade, e 

representa os relacionamentos, afetos, desafetos, expressões de sentimentos, acordos e 

compromissos assumidos pelo produtor do arquivo como sujeito social. Consideramos 

também que, além de abrigar as muitas personas do produtor, um arquivo pessoal é 

produto dos contextos que permeiam a gênese documental. Para Yeo, 

 

Um documento pode não ser a única representação de uma dada 

atividade. A ata de uma reunião de conselho, as notas taquigrafadas da 

secretária e os rascunhos de apontamentos feitos por um membro do 

conselho durante a reunião são, todos eles, representações de uma 

mesma atividade, mas a representam de modos diferentes. Conhecer o 

contexto de cada documento é essencial para o seu entendimento. 

(YEO, 2007, p. 336, tradução nossa). 

 

Dessa maneira, quando preservados, os documentos produzidos e recebidos por 

um indivíduo no desempenhar de suas atividades funcionam como registro de um 

determinado contexto e são também fonte de memória de seus produtores e da 

sociedade na qual foram produzidos, protagonizando novos sentidos para além daqueles 

que os originaram. Pois os documentos que compõem um arquivo são produto das 

relações que um indivíduo desempenha no processo de registrar suas ações, o seu modo 

de viver e os seus relacionamentos em sociedade. 

A metodologia empregada nessa pesquisa parte de uma revisão da literatura da área, 

bibliometria e análise por amostragem de instrumentos de pesquisa a fim de verificar os 

modelos de arranjos e descrição empregados em arquivos pessoais, focalizando em como a 

correspondência é representada em tais modelos. 

Inicialmente, na submissão do projeto dessa pesquisa ao Programa de Pós-Graduação 

em Ciência da Informação (PPGCI/UFF) foram selecionados como universo de análise três 

instituições: Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), Museu de Astronomia e Ciência Afins 

(MAST) e a Fundação Fernando Henrique Cardoso (FFHC). O recorte inicial almejava cotejar 

os tipos de cartas definidos nos glossários de tipos documentais das três instituições. Por 

tratarem-se de inciativas em desenvolvimento a não publicação dos glossários da FCRB e do 

MAST no tempo hábil de desenvolvimento dessa pesquisa desviou a rota original dessa 

dissertação.  

Nossa escolha foi uma análise por amostragem de quatro instrumentos disponíveis em 

plataformas on-line. Entre os acervos selecionados utilizamos o inventário do arquivo 
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Alexandre Girotto e do arquivo Rui Barbosa. Os arquivos Mário de Andrade e Alzira Vargas do 

Amaral Peixoto foram analisados a partir do guia de fundos e pesquisa na base de dados das 

instituições. Tais análises objetivaram identificar as rubricas destinadas à serie correspondência 

e o emprego dos modelos de organização consagrados aos arquivos pessoais.  

Na seção, Do silêncio à abertura: os arquivos pessoais na teoria arquivística, 

delimitaremos a natureza e a evolução dos arquivos pessoais no âmbito da 

Arquivologia. Na primeira parte, silêncio: o indíviduo e o conceito de arquivo, a partir 

do conceito de arquivo, buscamos identificar a inserção do indivíduo nas concepções 

dos teóricos clássicos da área. E, a partir da construção da teoria basilar da área, 

delinearemos o reconhecimento lacunar dos arquivos pessoais como arquivos e o silêncio 

teórico vivenciado pelos conjuntos de natureza privada, o qual condicionou 

procedimentos controversos de tratamento que se disseminaram e permanecem sendo 

reproduzidos na representação desses conjuntos. Na segunda parte, abertura: arquivos 

pessoais em debate, buscamos apresentar de que forma a produção de conhecimento 

sobre arquivos pessoais foi ganhando expressividade e contornos próprios, a partir de 

discussões que reconheceram tais conjuntos como arquivos e buscaram debater a sua 

natureza, particularidades e potencialidades. Como forma de localizar a nossa discussão, 

apresentamos um levantamento realizado em periódicos
2
 onde é expressiva a publicação 

pesquisadores da área. Acreditamos que o levantamento da produção científica em 

arquivos pessoais nos possibilita construir um cenário das discussões e avanços na 

representação dos arquivos pessoais e da correspondência pessoal. 

Delimitamos o nosso levantamento ao recorte de 1997-2017, pois escolhemos 

como marco o I Seminário Internacional sobre Arquivos Pessoais, realizado na cidade 

do Rio de Janeiro em 17-18 de novembro de 1997 e, em São Paulo, em 20-21 de 

novembro do mesmo ano. Reconhecemos, nesta pesquisa, a representatividade do 

seminário como um esforço acadêmico e institucional que reuniu personalidades-chave 

da produção intelectual arquivística, demarcando, assim, um primeiro debate no cenário 

brasileiro sobre os arquivos pessoais e suas potenciais abordagens.  

A seção, Cartas em reticências teóricas, é dedicada a delimitar a definição e as 

fronteiras da carta e da correspondência pessoal. Para construir os limites e controvérsias 

dessa espécie documental, apresentaremos as cartas como documentos de arquivo. 

                                                           
2
 Os periódicos selecionados para essa pesquisa foram as revistas Acervo, Arquivo e Administração, 

Estudos Históricos, American Archivist, Archival Science, Archivaria e Archives and Manuscripts. 
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Apresentaremos também, a partir das obras clássicas da teoria arquivística, a 

forma como se convencionou a adoção da série correspondência no arranjo e como as 

práticas apresentadas nos manuais de ordenação corroboraram para a disseminação 

deste modus operandi. 

Na seção, Tipos de cartas: uma sondagem, encerraremos o nosso itinerário de 

pesquisa ao apresentar um caminho possível para a representação de cartas em arquivos 

pessoais. Nossa sondagem analisa os instrumentos de pesquisa dos arquivos Alzira 

Vargas do Amaral Peixoto (CPDOC), Alexandre Girotto (MAST), Mário de Andrade 

(IEB) e Rui Barbosa (FCRB), e busca exemplificar os usos e desvios dos clássicos 

modelos de arranjo e descrição de cartas. Como contraponto, apresentaremos as 

iniciativas que se utilizam da tipologia documental em arquivos pessoais. 

Destacaremos, no âmbito da tipologia documental, as iniciativas da Fundação Fernando 

Henrique Cardoso (FFHC), Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) e do Museu de 

Astronomia e Ciências Afins (MAST). As três instituições, ao realizar pesquisas e 

utilizar a tipologia documental em arquivos pessoais no desenvolvimento de suas 

atividades de organização e descrição de seus acervos, indicam, ao nosso ver, um 

caminho possível para a representação dos arquivos pessoais. 

Acreditamos que essa pesquisa permite um exame sobre a necessidade de 

repensarmos a forma como as cartas são representadas nas funções de arranjo e 

descrição. Nosso intuito nesse processo investigativo não foi oferecer uma fórmula 

solucionadora, mas, por meio dos questionamentos empreendidos, convidar a uma 

reflexão necessária. 
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2 DO SILÊNCIO À ABERTURA: OS ARQUIVOS PESSOAIS NA TEORIA 

ARQUIVÍSTICA 

 

Para nós, nos consideraremos cada vez mais como tendo pago uma 

contribuição muito modesta para o início de uma ciência, para a qual 

um futuro incontestável está assegurado, e pelo qual estamos 

honrados por sempre termos sido devotos muito fevorosos
3
. 

Eugênio Casanova 

 

A questão sobre como os conjuntos de natureza pessoal ocuparam por muito 

tempo um “não lugar” nos debates dos arquivistas já foi amplamente debatida pelos 

estudiosos do tema. Diferentes expressões foram utilizadas como recurso para enfatizar 

esse lugar periférico (HEYMANN, 2009, p. 50) ou a zona de penumbra (CAMARGO, 

2009, p. 28) ocupada pelos arquivos pessoais na produção de conhecimento da área. 

Os arquivos pessoais, segundo Rob Fisher, podem ser entendidos como “os 

primos pobres dos arquivos institucionais na família da teoria arquivística” (FISHER, 

2009, p. 2, tradução nossa). A desconexão entre a constituição da teoria basilar da área e a 

prática convencionada aos arquivos pessoais reservou a esses conjuntos de natureza 

privada um lugar secundário, relegando-os, conforme observou Terry Cook (1997, p. 43), 

à responsabilidade das bibliotecas e dos bibliotecários, que, ao tratarem esses conjuntos 

como coleções, provocaram impactos significativos nas formas convencionadas de 

organização. 

Arquivos pessoais são singulares frente aos arquivos institucionais. Indivíduos 

produzem documentos como instrumentos necessários à sua relação com o Estado, 

como representantes de seus relacionamentos sociais ou por predileções e registros de 

seu íntimo. Além destes elementos reguladores fluidos (a produção documental e a 

acumulação de documentos por pessoas), impera a autonomia do produtor sobre o que 

manter em seu arquivo. 

Tais características, aliadas à variedade de tipos documentais presentes nesses 

conjuntos, contribuíram para que a produção de conhecimento sobre arquivos pessoais 

fosse tardia. Essencialmente, os esforços direcionados a esses conjuntos foram 

condicionados à prática e às dificuldades enfrentadas pelos profissionais em aplicar os 

métodos utilizados na organização dos arquivos institucionais. E a reticente teoria que 

permeia os arquivos pessoais, nas definições concebidas pelos principais teóricos da 
                                                           
3
 No original: Per noi, ci considereremo sempre più che paghi di avere recato um qualunque 

modestíssimo contributo all’avviamento di uma scienza, alla quale è assicutato um indiscutible avvenire, 

e dela quale ci onoriamo di essere atati sempre fervidissimi cultori. 
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área no percurso de desenvolvimento da teoria arquivística, é nosso itinerário inicial 

nesta pesquisa. 

 

2.1 Silêncio: o indivíduo e o conceito de arquivo 

 

O percurso do reconhecimento e incorporação dos arquivos pessoais como 

conjuntos a serem custodiados nos arquivos é assíncrono ao desenvolvimento da teoria 

basilar da área, mas profundamente afetado por esse processo. 

A base da teoria arquivística teve origem nas disciplinas jurídicas e desenvolveu-

se ao longo do tempo por meio da integração com as disciplinas filológicas e históricas. 

Segundo Jean Favier (1959, p. 26), os séculos XVI, XVII e especialmente o XVIII 

assistiram ao desenvolvimento da erudição histórica, e o método crítico utilizado pelos 

filólogos tornou-se instrumento dos historiadores, tornando os arquivos sua principal 

fonte de pesquisa. 

A formação dos arquivos nacionais, sendo a França um dos primeiros Estados 

(em 1789) a abrir seus arquivos a todos os cidadãos (FAVIER, 1959, p. 27), contribuiu 

para a popularidade dos documentos arquivísticos que acompanhou de perto a ascensão 

da ciência histórica. 

A institucionalização dos arquivos nacionais caminhou em proximidade com a 

prática da área e o entendimento de suas concepções basilares. As primeiras produções 

teóricas da área advêm da necessidade de registrar um conjunto de diretrizes discutidas e 

praticadas na Europa. Tais obras podem ser entendidas nesta pesquisa como tratados 

arquivísticos, pois buscam sintetizar os postulados da ciência arquivística. 

Em 1898, os arquivistas holandeses Muller, Feith e Fruin publicaram seu 

Manual de arranjo e descrição de arquivos. Essa publicação representou um marco da 

prática arquivística, ao sistematizar os procedimentos dos arquivistas holandeses. 

Ao definirem os arquivos, os holandeses excluíram os arquivos pessoais, mas 

entendem que pessoas produzem arquivos no desempenho de suas atividades de 

negócios, nas quais “dispõem de um arquivo, composto por diário, razão, cartas 

recebidas, cópias das cartas expedidas, e assim por diante” (MULLER; FEITH; 

FRUIN, 1973, p. 19). Ainda para os autores, os arquivos familiais não podem ser 

entendidos como arquivos, mas devem ser referenciados nos inventários se forem 

importantes para a compreensão do contexto e vínculos de um conjunto documental 

(MULLER, FEITH E FRUIN, 1973, p. 120). 
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Lucia Maria Velloso de Oliveira (2012, p. 37) reforça essa percepção, ao 

compreender que os holandeses reconhecem que pessoas podem possuir arquivos, desde 

que estes estejam identificados com suas atividades de negócio. 

O limite de reconhecimento, na definição dos holandeses, é reflexo do contexto 

europeu de desenvolvimento dos arquivos, uma vez que foi no século XVII que a noção 

de arquivos públicos recebeu suas primeiras ampliações importantes. 

Segundo Jean Favier, os arquivos do reino não eram senão os do rei e do 

governo real, e nada poderia distinguir a natureza dos arquivos guardados por um 

senhor, uma pessoa jurídica ou um simples burguês. Dessa maneira, a afirmação do 

poder monárquico, em meados daquele século, permitiria considerar, desde já, que 

certos documentos pertenciam ao Estado e não ao seu titular imediato. Sendo assim, as 

cartas recebidas por um ministro fazem dele custodiante de documentos que contêm 

decisões reais, e, portanto, pertencem ao Estado, que pode reivindicá-los de seus 

possuidores quando eles não desempenham mais suas funções (FAVIER, 1959, p. 22-

23). 

Dessa forma, a menção aos arquivos familiais e sua referência nos inventários, 

postuladas pelos holandeses, deve-se ao contexto de posse de documentos produzidos 

por indivíduos em cargos ou atividades profissionais. Esses documentos costumavam 

permanecer em posse de tais pessoas e passavam a incorporar os espólios da família 

após falecimento. 

Essa noção de limites entre o pessoal e o público acompanha os contornos das 

definições de arquivos ao longo do desenvolvimento da teoria arquivística. Mesmo que 

sejam tardiamente reconhecidos, os documentos produzidos no âmbito da intimidade, o 

indivíduo e sua relação com a produção e manutenção de documentos que são de 

interesse ao funcionamento do Estado são uma questão importante aos teóricos da área. 

Em 1922, o arquivista inglês Sir Hilary Jenkinson publicou o Manual of archive 

administration, outra obra basilar para a formação do pensamento arquivístico e que 

teve grande impacto na tradição teórica de língua inglesa. Em sua definição de arquivo, 

Jenkinson entende que, para que este seja “considerado arquivístico, deve ter sido 

produzido ou utilizado no curso de transações administrativas ou executivas (sejam 

públicas ou privadas) das quais o documento faça parte, e deve ser preservado como 

fonte de informação pela pessoa ou pessoas responsáveis pela transação e/ou por seus 

legítimos sucessores” (JENKINSON, 1922, p. 11, tradução nossa). 
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Ainda para o autor, os arquivos são “criados por órgãos ou pessoas privadas ou 

semi-privadas atuando nas suas capacidades oficiais ou empresariais” (JENKINSON, 

1922, p. 8, tradução nossa). 

As definições apresentadas por Jenkinson evidenciam que são reconhecidos 

somente os arquivos produzidos por pessoas no decurso de atividades oficiais. Um 

elemento fundamental para o autor diz respeito à custódia ininterrupta, garantindo a 

autenticidade dos documentos, que “devem estar sob a guarda de um responsável, o 

custodiante, que deve proteger e assegurar a qualidade dos arquivos” (SILVA, 2017, p. 

173). Sob a ótica dos postulados do teórico inglês, não seria possível reconhecer 

quaisquer arquivos em que não seja possível garantir uma cadeia de responsáveis 

ininterrupta.  

A tônica do pensamento de Jenkinson considera que documentos são vulneráveis 

desde a sua produção, e que a caracterização de um arquivo de qualidade depende da 

possibilidade de se provar uma linha ininterrupta de custodiantes responsáveis que 

garantam a integridade do conjunto (JENKINSON, 1922, p. 10). Nesse sentido, a 

preocupação do teórico inglês reside na comprovação da cadeia de custódia e 

propriedade. 

Ao elencar as características que proporcionariam aos documentos privados a 

reputação de autênticos e imparciais, Jenkinson destaca que os “arquivos devem ser 

adquiridos diretamente do proprietário original ou de seu herdeiro ou representante 

oficial” (JENKINSON, 1922, p. 41, tradução nossa), que também faz-se necessária a 

existência continuada da autoridade e que a instituição, ao receber esse conjunto, deve 

assumi-lo integralmente pois “não deve haver a seleção de espécimes bonitos” 

(JENKINSON, 1922, p. 41, tradução nossa). 

É possível delinear, a partir da análise das características citadas, que os 

arquivos pessoais, quando adquiridos, passam por uma mudança de titularidade, 

separando-se assim do contexto criador, e que este processo pode vir a privilegiar os 

interesses históricos – espécimes bonitos – em detrimento dos interesses arquivísticos. 

Não podemos atribuir a Jenkinson a preocupação com o status de arquivo aos 

arquivos pessoais. A tônica do seu pensamento passa ao largo desse horizonte, estando 

centrada na integridade e custódia ininterrupta – crivo esse que poderia vir a excluir 

tanto arquivos públicos como privados.  
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Foi na Itália que apareceu uma primeira definição de arquivos que reconhecia os 

arquivos pessoais. Publicada pelo italiano Eugênio Casanova, a obra Archivistica define 

que “o arquivo é a acumulação ordenada dos documentos de uma instituição ou 

indivíduo, constituído no curso de sua atividade e conservada para a consecução dos 

objetivos políticos, legais e culturais daquela instituição ou indivíduo” (CASANOVA, 

1928, p. 19, tradução nossa). 

Casanova, ao propor uma definição que difere da postulada pelos seus 

contemporâneos, acredita que esta seja mais abrangente e adequada aos arquivos 

públicos e privados. E destoa do teórico inglês ao entender que: 

 

Os documentos provêm de atos e durante as atividades de uma 

instituição ou individuo: uma vez que, nesse período de tempo, e 

somente nele, a entidade ou individuo é competente na matéria e o que 

produz em sua esfera de ação, adquire um caráter de autenticidade, 

indispensável para que seu produto possa ser confiado por terceiros e 

pela posteridade; enquanto, despojado dessa vestimenta e além desse 

tempo, a entidade ou indivíduo ainda pode realizar outra ação, mas 

não será mais competente no assunto específico, ao qual esses atos 

estão conectados. (CASANOVA, 1928, p. 20, tradução nossa). 

 

Em última análise, a definição proposta por Casanova mais do que reconhece os 

arquivos pessoais; ela concede ao conjunto produzido e acumulado por indivíduos o 

status de autênticos, reconhecendo que estes podem ser legados a terceiros depois do 

cumprimento de suas funções e reconhecidos por um valor secundário. 

Outro teórico clássico é o arquivista alemão Adolf Brenneke, que teve suas 

conferências reunidas e publicadas em 1953 por Wolfgang Leesh, sob o título de 

Archivkunde. A obra de Brenneke, mesmo publicada em 1953
4
, foi produzida antes da 

Segunda Guerra Mundial (LODOLINI, 1993, p. 139) e, ao apresentar uma definição de 

arquivos, resgata as definições de Heinrich August Erhard (1834), Muller, Feith e Fruin 

(1898), e Eugenio Casanova (1928). O autor, ao comparar as três definições, destaca que, 

 
Segundo Erhard, o arquivo “é formado no curso de uma atividade 

administrativa”; de acordo com os holandeses, os documentos de 

arquivo são “oficialmente recebidos ou produzidos por uma instituição 

ou seu funcionário”; de acordo com Casanova, eles “são constituídos 

por uma instituição ou indivíduo durante o curso de suas atividades”. A 

definição de Casanova é muito genérica e também pode ser aplicada à 

produção literária. Erhard e os holandeses, por outro lado, foram 

capazes de identificar o elemento decisivo pelo qual o arquivo se 

                                                           
4
 A edição utilizada nesta pesquisa é a tradução italiana publicada em 1968. 
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distingue da fonte de seu conteúdo, da biblioteca: sua origem, isto é, da 

esfera de negócios e administração. (BRENNEKE, 1968, p. 122, 

tradução nossa com grifos do autor). 

 

A maior conquista de Brenneke foi explicar pela primeira vez a proveniência 

como um princípio funcional (MENNE-HARITZ, 2005, p. 325). O teórico alemão 

entende que, de acordo com a origem, é possível identificar as atividades e o contexto dos 

quais derivam os documentos (BRENNEKE, 1953, p. 125). Nesse caso, a ordem física 

dos documentos pode ser diferente das relações internas, e a ordem física original deveria 

ser conservada apenas se demonstrasse as relações internas (MENNE-HARITZ, 2005, p. 

325). 

Em sua definição de arquivo, Brenneke postula que “arquivo é a totalidade dos 

escritos e outros documentos constituídos por pessoas físicas ou jurídicas, com base em 

sua atividade prática ou legal e que, como fontes documentais e provas do passado, são 

destinados à conservação permanente em um determinado local” (BRENNEKE, 1968, p. 

125, tradução nossa). 

Existem dois pontos que devem ser resgatados na definição do teórico alemão. 

Primeiro, que o arquivo é resultado das atividades desempenhadas por pessoas físicas ou 

jurídicas em suas atividades, o que significa o reconhecimento desses conjuntos como 

produzidos por instituições ou indivíduos no curso de uma atividade organizada e para 

uma determinada finalidade. O segundo é o reconhecimento de que estes são destinados à 

preservação como provas dos atos passados. Nesse sentido, o teórico reconhece a 

proveniência em uma perspectiva funcional e assume o viés de preservação dos 

documentos pelo seu caráter de prova e testemunho de ações do passado. 

No escopo do reconhecimento dos arquivos pessoais, a contribuição de Brenneke 

é profícua. Ao propor sua definição, o teórico alemão incluiu os indivíduos como 

constituintes de arquivos e postula que os arquivos derivam de uma atividade 

administrativa e prática, que, em última análise, tem suas raízes em uma esfera jurídica 

(BRENNEKE, 1968, p. 125). Essa associação entre uma perspectiva funcional e sua 

relação com o jurídico transparece ao abordar os arquivos familiais: 

 

Os arquivos de família geralmente se encontram em conexão com a 

administração de uma propriedade, agrícola, industrial ou constituída 

por um capital (arquivos de terra, corporativos, bancários, seguros), mas 

a documentação familiar é, no entanto, considerada o elemento 

dominante, como se depreende do fato de que, nas alienações de 

propriedade, muitas vezes os documentos do arquivo relativo 
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permanecem em propriedade junto com o arquivo da família. No caso 

de arquivos de família para os quais não há tal base de propriedade, 

geralmente é uma coleção de cartas deixadas pelos membros falecidos 

da família. Recusar-lhes a natureza dos atos de arquivamento, como 

fazem os holandeses, uma vez que não haveria caráter orgânico neste 

caso, não é lícito, porque mesmo nesse caso o princípio de competência 

unívoca ainda é mantido. (BRENNEKE, 1968, p. 126 , tradução nossa). 

 

A perspectiva teórica de Brenneke apoia-se sobre a perspectiva de prova e de 

procedência. Nesse sentido, o teórico alemão reconhece os conjuntos familiares, em um 

primeiro momento, no que diz respeito ao seu caráter de “arquivo da família” ligado à 

propriedade e ao patrimônio familiar. Entretanto, não nega o status de arquivo aos 

conjuntos destituídos desta funcionalidade e pautados na correspondência. 

Para Schmidt, o trio holandês, Jenkinson, Casanova e Brenneke podem ser 

considerados expoentes da Arquivologia clássica, “principalmente por consolidarem em 

seus respectivos países, o fazer e o saber dos arquivos sob o pilar do conhecimento 

científico” (SCHMIDT, 2015, p. 107). 

A elaboração teórica postulada no final do XIX e início do XX é um contributo 

fundamental para a sistematização de princípios que regem o fazer arquivístico, e 

também por registrarem, cada um em seu país, ideias e experiências que são revisitadas 

pela área. 

No âmbito do reconhecimento dos arquivos pessoais, os primeiros teóricos da 

área contribuem de forma lacunar. O maior contributo são os limites e contornos que 

distinguem os conjuntos produzidos por pessoas daqueles produzidos por instituições; e 

podemos observar que certos elementos identificados por esses teóricos integram a 

natureza dos arquivos pessoais, conforme veremos mais adiante. 

A definição proposta por Casanova amplia o entendimento de arquivos. Nota-se, 

com diferentes nuances, que os teóricos subsequentes passam a contemplar os indivíduos 

no conceito que delimita o corpus de compreensão da ciência arquivística. 

Em 1959, Jean Favier, na obra de referência Les archives, define que arquivos 

são “todos os documentos produzidos ou recebidos por uma pessoa física ou jurídica, ou 

por um organismo público ou privado no resultado de suas atividades, organizados 

como resultado disso e retidos para possível uso” (FAVIER, 1959, p. 5, tradução nossa). 

Em sua obra, Favier traça o desenvolvimento dos arquivos na França e apresenta 

a gradativa inserção dos arquivos de pessoas na pauta de discussão e compreensão dos 

arquivos. Para o teórico francês, a reivindicação de papéis públicos em posse de pessoas 
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privadas atingiu inicialmente os herdeiros de personalidades políticas, mas, no século 

XX, isso foi estendido a documentos de origem inquestionavelmente privada (FAVIER, 

1959, p. 43). A valorização dos arquivos pessoais na França está relacionada ao 

reconhecimento de seu valor patrimonial e, portanto, de interesse público. 

E é em 1891, segundo Christine Nougaret, que tais arquivos alcançam 

notoriedade e fazem uma entrada decisiva no espaço público, graças “a duas iniciativas 

privadas concomitantes, conduzidas fora dos Arquivos Nacionais e no meio dos 

historiadores” (NOUGARET apud OLIVEIRA, 2012, p. 25). De acordo com Oliveira 

(2012, p. 25-26), as iniciativas às quais Nougaret se refere são a atuação do historiador 

Melchior de Vogüé, o marquês de Vogüé, cujo posicionamento foi fundamental para o 

reconhecimento do valor dos arquivos pessoais para a história do país. E a publicação 

do livro Les archives de l’historie de France, de autoria de Charles-Victor Langlois e 

Henri Stein. 

Ainda que uma definição de arquivos que contemplasse os arquivos pessoais tenha 

sido cunhada em 1928 pelo italiano Eugênio Casanova, o percurso de reconhecimento e 

institucionalização desses arquivos em instituições de custódia foi lento e gradual. E, 

apesar das iniciativas do final do século XIX, resultados mais consistentes só foram 

obtidos a partir da Primeira Guerra Mundial. 

No pós Segunda Guerra Mundial, o teórico americano Theodore R. Schellenberg 

dedicou-se à teorização dos princípios da gestão de documentos voltados para a 

administração governamental. Sua contribuição à discussão dos arquivos privados 

advém da publicação da obra Documentos públicos e privados: arranjo e descrição, em 

1963, na qual apresenta a tradição americana de tratamento dos arquivos pessoais pelas 

bibliotecas e sociedades históricas. 

Entre os tratados arquivísticos, o contributo de Schellenberg ao nosso estudo 

seria a sistematização das práticas na organização dos arquivos pessoais. A partir da 

obra deste teórico, é possível desenhar os contornos da organização desses conjuntos 

pelas bibliotecas e como funcionou o processo de aquisição nos Estados Unidos. 

Segundo Paulo Elian dos Santos, a publicação de Documentos públicos e 

privados: arranjo e descrição pode ser entendida como “marco inicial da aproximação 

dos profissionais brasileiros com a questão dos arquivos pessoais” (SANTOS, 2012, p. 

51). A publicação da obra de Schellenberg - que esteve em visita ao país em 1960, pelo 

Arquivo Nacional do Brasil - gerou uma reimpressão do livro em 1980, pela Fundação 

Getulio Vargas (FGV). 
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Em seu livro, Schellenberg relata a experiência americana com os arquivos 

privados. Para o autor, os arquivos pessoais foram inicialmente relegados aos cuidados 

das bibliotecas e sociedades históricas. E, conforme destaca o autor, “os manuscritos
5
 

históricos vieram a representar o interesse das bibliotecas públicas, sobretudo graças às 

atividades de colecionadores e historiadores” (SCHELLENBERG, 1980, p. 26). 

A preservação dos arquivos pessoais pelas bibliotecas foi uma prática em diversos 

países do mundo e gerou impactos nos procedimentos para a organização destes 

conjuntos, que eram organizados a partir de coleções de papéis privados e entendidos 

como pertencentes a três tipos: as coleções orgânicas, as coleções artificiais e as coleções 

de miscelâneas. Mais adiante, o tema será retomado. 

Para o teórico americano, arquivos são definidos como os “documentos de 

qualquer instituição pública ou privada que hajam sido considerados de valor, merecendo 

preservação permanente para fins de referência e de pesquisa, e que hajam sido 

depositados num arquivo de custódia permanente” (SCHELLENBERG, 2006, p. 41). Em 

sua definição, o autor contempla os documentos que, produzidos no desempenho de uma 

atividade, são preservados pela identificação de um valor secundário destes, para além de 

sua função imediata. 

Nessa perspectiva, “as características essenciais dos arquivos relacionam-se, pois, 

com as razões pelas quais os documentos vieram a existir e com as razões pelas quais 

foram preservados” (SCHELLENBERG, 2006, p. 41). 

A produção e a preservação documental podem ser entendidas no sentido dos seus 

valores primários e secundários. Para Schellenberg (2006, p. 180-181), os valores 

primários ou probatórios dizem respeito ao valor que um documento possui como 

representante de uma ação e/ou atividade da sua instituição de origem. E o valor 

secundário vincula-se ao potencial informacional que um documento possui como fonte 

de interesse e pesquisa para outros usuários, além dos quais serviu inicialmente como 

prova de uma ação. Vale destacar que ambos os valores não são mutuamente excludentes. 

E que o valor que “um documento contém devido ao testemunho que oferece da 

organização e funcionamento da administração pode ocasionalmente ser o mesmo que o 

valor derivado de sua informação sobre pessoas, coisas ou fenômenos” 

(SCHELLENBERG, 2006, p. 182). 

                                                           
5
 De acordo com Schellenberg, a tradição americana divide os documentos de origem pública sob o termo 

de archives (arquivos) e os documentos de origem privada sob o termo de manuscript (manuscritos) 

(SCHELLENBERG, 1980, p. 75). 
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A produção documental ocorre no bojo de uma atividade funcional regular. Em 

contraste, o autor designa os arquivos pessoais pelo termo manuscritos e localiza sua 

produção como “o produto de uma expressão espontânea do pensamento ou sentimento”, 

sendo assim “criados ao acaso e não sistematicamente” (SCHELLENBERG, 2006, p. 44). 

Entretanto, considera que, caso estes sejam produzidos em consequência de uma atividade 

organizada, poderão ser considerados arquivos (SCHELLENBERG, 2006, p. 45). 

Schellenberg, em Arquivos modernos, alinha-se em diversos momentos aos 

postulados de Brenneke. O teórico americano, em sua discussão sobre quais documentos 

provenientes de uma atividade organizada são arquivos, resgata que “cartas de amor 

constituem provas em um caso de divórcio” (SCHELLENBERG, 2006, p. 45). 

Brenneke, no terceiro capítulo de Archivkunde, no qual distingue o material de 

arquivo daquele de biblioteca, analisa que cartas de amor, da mesma forma que objetos, 

podem ser reconhecidas como material de arquivo pela função que ocupam em um 

determinado contexto. Para o teórico alemão, cartas de amor podem ser representantes do 

adultério cometido em um processo de divórcio, assim como ferramentas podem ter 

importância em um processo criminal (BRENNEKE, 1968, p. 55). 

A perspectiva do teórico alemão reconhece que a distinção entre materiais de 

arquivo e de biblioteca é a sua finalidade. Para o autor, o documento de arquivo tem uma 

finalidade prática ou legal, e o material de biblioteca tem um propósito literário e de 

comunicação. Nesse sentido, relatórios pertencem ao arquivo mesmo que possuam uma 

estilística própria e sejam lidos como produção literária. E as crônicas e os anais 

pertencem às bibliotecas mesmo que se refiram à história (BRENNEKE, 1968, p. 56-57). 

Em última análise, Brenneke, ao abordar os conjuntos produzidos por políticos, 

artistas, músicos, poetas e estudiosos, e que são preservados em instituições, distingue 

quais seriam destinados aos arquivos e às bibliotecas. Para o teórico, os escritos dos 

artistas, estudiosos, músicos e literatos pertencem à biblioteca e os conjuntos de militares, 

estadistas e altos funcionários pertencem aos arquivos. O princípio norteador é “que o que 

é secundário segue o destino do que é principal” (BRENNEKE, 1968, p. 58, tradução 

nossa). 

Nesse sentido, para o teórico alemão, os arquivos de Goethe, Nietzsche e Schiller
6
 

devem ser considerados material de biblioteca, pois, mesmo sendo constituídos também 

                                                           
6
 Os arquivos de Goethe, Nietzsche e Schiller estão sob custódia do Arquivo Goethe-Schiller em Weimar, 

um dos mais antigos da tradição alemã. 



33 
 

por documentos administrativos, prevalecem a correspondência e os manuscritos literários 

(BRENNEKE, 1968, p. 58). 

A distinção proposta por Brenneke entende que a produção e a atuação mais 

substantiva do produtor determina o destino de seu conjunto. E, ao analisar a presença de 

coleções em instituições arquivísticas, o teórico alemão define que o conceito de coleção 

“indica algo arbitrário e acumulado de acordo com critérios subjetivos; está, portanto, em 

contraste com a natureza do arquivo” (BRENNEKE, 1968, p. 59, tradução nossa). 

Entretanto, postula que existem conjuntos que são denominados coleções, mas podem ser 

entendidos como arquivísticos, compreendendo nesta categoria os “escritos políticos 

deixados por estadistas falecidos, políticos, funcionários administrativos, oficiais 

superiores etc.” (BRENNEKE, 1968, p. 59, tradução nossa). Em consonância a este 

pensamento, Schellenberg (1980) postula que, 

 

A maioria dos papéis privados desfruta da qualidade orgânica dos 

públicos e pertence à natureza dos arquivos. Mas ainda quando lhes 

falte tais características, apresentam todos os outros traços distintivos 

dos papéis públicos. São, como estes, fontes primárias e se revestem, 

portanto, dos predicados de materiais primários, de todo dessemelhantes 

dos secundários. Consistem, com efeito, dos mesmos tipos de 

documentos: cartas, relatórios, entre muitos outros. Afiguram-se 

fisicamente similares aos papéis públicos. Aproximam-se muito mais 

destes últimos do que das publicações, e as técnicas da arquivística lhes 

são, destarte, muito mais consentâneas do que as técnicas 

biblioteconômicas. (SCHELLENBERG, 1980, p. 79). 

 

Para o autor americano, os arquivos são órgãos receptores ao passo que as 

bibliotecas são colecionadores (SCHELLENBERG, 2006, p. 45). E a custódia dos 

conjuntos de natureza privada pelas bibliotecas não conferiria a estes o tratamento e a 

organização mais adequados. Dessa maneira, podemos traçar uma convergência entre 

Brenneke e Schellenberg em diversos pontos, mas ressaltamos o reconhecimento dos 

conjuntos pessoais produzidos por indivíduos que atuaram em funções oficiais. 

O Manual d’archivistique, produzido na França em 1970
7
, define fundo de 

arquivo como “um conjunto de documentos de toda natureza, que qualquer órgão 

administrativo, pessoa física ou jurídica tenha reunido automática e organicamente em 

razão de suas funções ou de suas atividades” (DIRECTION DES ARCHIVES DE 

FRANCE, 1991, p. 23). Ao apresentar essa definição de arquivos, os franceses retomam 

                                                           
7
 O Manual d’archivistique, publicado pela Direction des Archives de France em 1970, foi atualizado em 

1991. 
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aquela proposta pelo trio de arquivistas holandeses em 1898, e reconhecem que a noção 

de arquivos privados foi negada do ponto de vista teórico. Mais ainda, que tal 

alijamento gerou consequências ao relegar tais conjuntos às bibliotecas e suas formas de 

organização (DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, 1991, p. 22-23). Por fim, 

os franceses enfatizam que, 

 

(...) se proíbe o tratamento diferenciado dos arquivos do serviço 

público, e das instituições não públicas, ou mesmo dos fundos 

constituídos por indivíduos em função de suas atividades; a natureza 

dessas atividades não pode afetar o tratamento dos fundos, e os 

documentos de acadêmicos, artistas e escritores não podem ser 

submetidos a métodos fundamentalmente diferentes daqueles que se 

provaram em outros casos. (DIRECTION DES ARCHIVES DE 

FRANCE, 1991, p. 23, tradução nossa). 

 

Apesar do Manual d’archivistique reservar uma seção intitulada “Arquivística 

especial
8
”, da qual os arquivos privados são parte, é possível, na obra dos franceses de 

1970, identificar a formação de um corpus de tratamento destinado aos arquivos 

pessoais que busca aplicar os princípios e fundamentos da área e estabelecer uma forma 

de organização para esses conjuntos (DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, 

1991, p. 22-23, tradução nossa). 

O reconhecimento, no conceito de arquivo, dos documentos produzidos por 

indivíduos foi gradual, mas, conforme apresentamos anteriormente, isso não significou a 

consideração de que tais conjuntos poderiam ser organizados de acordo com os princípios 

teóricos da área. Mesmo que, em reticências teóricas, as primeiras características 

distintivas dos arquivos pessoais em relações aos institucionais tenham sido concebidas 

pelos teóricos clássicos. 

A teoria arquivística privilegiou os arquivos institucionais; suas reflexões basilares 

eram sobre como arranjar e descrever os documentos institucionais. As reflexões da área 

avançaram sob as discussões da racionalização de processos e da gestão de documentos. 

Nesse quadro, funções e atividades são formas de conhecer a estrutura organizacional e a 

sua produção documental. 

Para Oliveira, o documento de arquivo é “gerado para registrar ou representar uma 

atividade, um ato, e está, portanto, implicado em funções e processos, e vinculado a uma 

missão” (OLIVEIRA, 2012, p. 35). A autora ainda destaca que, ao utilizar os termos 

atividade, ato, funções, processo e missão, é estabelecida uma ligação imediata com o 

                                                           
8
 Do original “Archivistique spéciale”. 
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cenário organizacional e seus processos. E que “por muito tempo os arquivistas somente 

reconheceram como típicos de arquivo os documentos produzidos no âmbito corporativo. 

Num processo contínuo e sem crítica, o discurso que justifica e conceitua o arquivo, em 

sua própria construção, ao utilizar termos mais identificáveis com a administração, exclui 

a visibilidade dos arquivos pessoais no quadro conceitual” (OLIVEIRA, 2012, p. 35). 

O lugar secundário dos arquivos pessoais por vezes parece muito explorado pelos 

estudiosos do tema. Em certa medida, a redundância dessa contínua reconstrução da 

trajetória dos arquivos pessoais no desenvolvimento da teoria arquivística nos permite a 

tentativa de iluminar novos pontos desse não lugar ocupado por esses conjuntos. Ao 

refletir sobre a constituição desses conjuntos, Catherine Hobbs propõe: 

 

Os arquivos pessoais refletem não somente o que as pessoas fazem ou 

pensam, mas quem são, como veem e experimentam suas vidas.  

Um indivíduo cria seu arquivo para atender suas necessidades ou 

predileções ou personalidade, e não porque alguma lei, estatuto, 

regulamento ou política corporativa disse que deveria criá-lo. É claro 

que existem exceções, como formulários de imposto de renda e assim 

por diante, mas esses documentos refletem a persona pública do 

indivíduo e suas ações oficiais, não sua alma ou personalidade. 

(HOBBS, 2001, p, 128, tradução nossa). 

 

As facetas da vida pessoal se impõem em um arquivo pessoal. A produção de seus 

documentos é prova da relação do indivíduo com o Estado, com a sociedade, com os 

íntimos e, em alguns casos, consigo mesmo. Entretanto, por mais que essa pluralidade de 

funções e atividades no ato de viver represente a autonomia dessa produção documental, é 

importante ressaltar que tais documentos, como os documentos de arquivo: 

 

(...) não diferem de outros documentos pelo seu aspecto físico ou por 

ostentarem sinais especiais facilmente reconhecíveis. O que os 

caracteriza é a função que desempenham no processo de 

desenvolvimento das atividades de uma pessoa ou um organismo 

(público ou privado), servindo-lhes também de prova. Instrumentos e 

produtos das ações de indivíduos e instituições, tais documentos 

continuam a representá-las mesmo quando as razões e os agentes 

responsáveis por sua criação se transformam ou deixam de existir. Daí 

a importância de que se revestem e a série de procedimentos a que 

estão sujeitos para que sua principal qualidade – o efeito probatório – 

não se perca. (CAMARGO, 2009, p. 28). 
 

A valorização dos documentos pessoais e a sua preservação em instituições, 

conforme apresentamos anteriormente, deve-se ao potencial de pesquisa, das provas de 
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um tempo e das relações que tais documentos podem fornecer aos pesquisadores. Os usos 

destes acervos pela sociedade pressupõem aos arquivistas, em larga medida, um papel 

essencial na preservação, tratamento e difusão. 

 

Os arquivistas estão, em parte, no negócio de assegurar que um arquivo 

pessoal considerado especialmente interessante para a sociedade como 

um todo seja incorporado em arquivos coletivos da sociedade e que 

constitua uma parte acessível da memória dessa sociedade, seu 

conhecimento e sua identidade cultural – prova de nós mesmos. 

(MCKEMMISH, 2001, p. 1, tradução nossa). 

 

Reconhecer que um conjunto deve ser preservado pelo seu valor de pesquisa e 

pelos seus usos implica dizer que “organizar e descrever qualquer arquivo em função de 

seu valor secundário significa retirar dele, exatamente, os atributos probatórios próprios 

de sua relação com o contexto de origem” (CAMARGO, 2009, p. 31). Nesse sentido, é 

fundamental a compreensão de seu contexto e, na ciência arquivística, isso se expressa da 

seguinte forma: a “correlação entre a atividade e o documento que a viabiliza (e que, por 

isso, lhe serve de prova) é crucial e constitui o núcleo básico dos procedimentos que 

conferem à área caráter científico” (CAMARGO, 2009, p. 31). 

E, de acordo com Oliveira, “identificar conexões entre os documentos de forma 

que seu sentido inicial, referido em sua produção, seja mantido, e tornar acessíveis esses 

acervos aos mais diferentes usuários são desafios para o arquivista” (OLIVEIRA, 2012, p. 

39). A discussão sobre o que é significativo na representação dos arquivos pessoais é 

oportuna se refletirmos que esses conjuntos foram permeados pelo silêncio teórico-

acadêmico no desenvolvimento teórico da área. 

 

2.2 Abertura: arquivos pessoais em debate 

 

É necessário se pensar em um movimento de abertura e incorporação dos arquivos 

pessoais aos debates teóricos e formulações metodológicas da área. O percurso de 

inserção desses conjuntos na agenda da Arquivologia é um processo recente, e, nos 

últimos 20 anos, vem ganhando expressividade e contornos próprios a partir das 

discussões e produções científicas. 
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Publicado em 1996 em uma edição especial da revista australiana Archives and 

Manuscripts sobre arquivos pessoais, o artigo Evidence of me
9
, de Sue McKemmish é, 

desde sua publicação, uma referência obrigatória aos estudiosos dos arquivos pessoais. 

A autora, ao refletir sobre os sentidos da acumulação, sintetiza na expressão um “tipo de 

testemunho” a capacidade humana de, no ato de arquivar seus documentos, ser capaz de 

evidenciar relações, memórias e seu lugar no mundo (MCKEMMISH, 1996). 

O artigo traz uma série de contribuições perspicazes ao refletir sobre os porquês 

da acumulação documental no âmbito pessoal, e nos apresenta dois potenciais perfis de 

indivíduos e suas relações com a produção e manutenção dos documentos. 

McKemmish (1996, p. 175-176) retrata, nas figuras da personagem Ann-Clare 

do romance The grass silver e do escritor australiano Patrick White, dois opostos de 

produtores de documentos. A primeira é uma registradora obsessiva e o segundo, um 

destruidor de documentos orientado pela preocupação de que somente a sua obra 

persistisse e não os demais registros de sua existência. Ao reconhecer as possíveis 

matizes dos comportamentos dos produtores, a autora destaca diferentes culturas 

pessoais de arquivamento e incita a reflexão sobre a liberdade do produtor sobre quais 

documentos serão preservados. 

O ato de manter documentos na esfera pessoal, em um nível mais simples, pode 

indicar uma obrigação com o Estado ou partes envolvidas em acordos e transações 

(cédulas de identidade, passaportes, contratos, comprovantes de tributação). Também 

pode significar que nos importamos e queremos manter esse registro de uma 

circunstância (tickets de cinema, votos de felicitações) ou de uma relação (cartas de 

amor). E, em muitos casos, pode indicar que esquecemos que ainda existem e, por isso, 

são preservados. 

E, conforme nos aponta McKemmish, até mesmo Patrick White, que durante boa 

parte de sua vida desejou manter sua privacidade não guardando documentos, tem um 

controle limitado como qualquer produtor, uma vez que as cartas que enviou foram 

mantidas pelos destinatários. 

Como ponto de apoio para compreender o processo de arquivamento, a autora se 

aproxima da obra do sociólogo Anthony Giddens e defende a narrative of self como 

                                                           
9
 Publicado em 1996 na revista Archives and Manuscrits, o artigo foi no mesmo ano publicado em uma 

edição do The Australian Library Journal. Evidence of me suscitou uma réplica de Verne Harris intitulada 

On the Back of a Tiger: Deconstructive Possibilities in ‘Evidence of Me e uma tréplica de Sue 

McKemmish e Frank Upward em In Search of the Lost Tiger, by Way of Sainte-Beuve: Re-constructing 

the Possibilities in ‘Evidence of Me, ambos os artigos foram publicados na revista Archives and 

Manuscripts em 2001. Nessa pesquisa, utilizamos a publicação do The Australian Library Journal. 
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uma maneira de manter uma narrativa em andamento e sustentar um senso de self 

integrado. Essa abordagem alinha-se à discussão defendida no Brasil por Luciana 

Heymann
10

, Priscila Fraiz
11

 e outros pesquisadores, na qual a manutenção de 

documentos em âmbito pessoal integra um processo que visa à formação de uma 

identidade individual e coletiva, e pode assumir um caráter autobiográfico e 

memorializante. 

Curiosamente, os recursos de exemplificação utilizados por McKemmish para 

compreender os documentos como “provas de mim” recorrem à presença de cartas e 

diários íntimos no processo de arquivamento pessoal. Se os diários reforçariam a 

dimensão do self, as cartas para a autora seriam capazes de nos informar sobre muitas 

coisas, mas, em primeiro lugar, são provas das relações mantidas entre o remetente e o 

destinatário. Com efeito, a autora contrasta contexto e conteúdo ao sinalizar que o 

contexto para interpretar as informações contidas nas cartas é aquele das relações e 

interações das quais é prova. 

Para Geoffrey Yeo, “conhecer o contexto de cada documento é essencial para o 

seu entendimento” (YEO, 2007, p. 336, tradução nossa), o que nos remete à expressão 

de Angelika Menne-Haritz de que os “arquivos não devem ser lidos, mas entendidos” 

(MENNE-HARITZ, 2001, p. 61, tradução nossa). Ambos os autores corroboram que é 

no contexto que reside o ponto crucial do trabalho arquivístico e somente a partir de seu 

reconhecimento e interpretação é que poderemos vislumbrar as relações dos 

documentos entre si e com as atividades que os originaram. 

Mais do que submeter os arquivos produzidos por indivíduos a uma análise 

psicologizante e outorgar aos produtores um protagonismo memorializante, devemos 

direcionar esforços ao que diz respeito ao nosso métier, que pode ser entendido nas 

palavras de Menne-Haritz como “a ciência dos contextos e relações” (MENNE-

HARITZ, 1998). 

Portanto, por mais que os conjuntos de natureza pessoal possam ser vistos como 

singulares e com regras próprias, os arquivistas munidos da lógica de seu ofício podem: 

 

                                                           
10

 Heymann sugere em suas pesquisas uma abordagem etnográfica dos arquivos pessoais. Para a 

pesquisadora, os sentidos da acumulação documental devem considerar a construção de uma narrativa 

pelo produtor. 
11

 Fraiz, em sua dissertação de mestrado A construção de um eu autobiográfico: o arquivo privado de 

Gustavo Capanema, defendida em 1994 no programa de pós-graduação em Literatura Brasileira da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, argumenta em prol de uma dimensão autobiográfica dos 

arquivos pessoais. A partir da experiência com o arquivo pessoal de Gustavo Capanema, a autora defende 

o princípio da ordem original e o identifica a partir da vontade autobiográfica do produtor. 
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analisar o que acontece no arquivamento pessoal do mesmo modo 

como analisam o arquivamento corporativo. Assim como identificam 

atividades e funções coorporativas importantes, e especificam os 

documentos mantidos como prova dessas atividades, da mesma forma 

eles podem analisar papéis socialmente atribuídos e atividades 

correlatas e concluir quais documentos os indivíduos guardam como 

provas desses papéis e atividades – “provas de mim” (MCKEMMISH, 

1996, p. 177, tradução nossa). 

 

Em consonância com o entendimento de McKemmish, destacamos o artigo 

produzido por Camargo em 1988, no qual - a partir da experiência descritiva, que será 

retomada posteriormente, do arquivo pessoal do integralista Plinio Salgado no Arquivo 

Municipal de Rio Claro - destaca que: 

 

É possível, sem muito esforço, estabelecer correspondência entre a vida 

de uma pessoa e a de uma instituição. Do ponto de vista do material de 

referência que acumulam ao longo de suas atividades, ambas 

constituem arquivos. E os documentos que os integram, 

independentemente de sofrerem intervenções em sua organização 

original e de se apresentarem mutilados ou com séries descontínuas, 

resultam, na fase permanente, da aplicação de dois tipos de valores, os 

primários, estreitamente ligados aos objetivos da entidade (pessoa ou 

instituição) de origem, e os secundários, de alcance difuso e 

indeterminado. (CAMARGO, 1988, p. 21). 

 

O entendimento de que os documentos produzidos por pessoas podem ser 

compreendidos a partir da lógica que orienta as funções e atividades observadas no 

âmbito institucional pode parecer um tanto óbvio no contexto atual. De fato, as reflexões 

sobre a pertinência dos arquivos pessoais como arquivos
12

 já foi conquistada pela área. 

Contudo, os argumentos propostos pelas autoras na época de publicação de seus artigos 

são arautos de um novo olhar aos arquivos pessoais. 

A leitura de Evidence of me como fio condutor de um processo de abertura nos 

possibilita refletir sobre possíveis olhares aos arquivos pessoais. Os potenciais 

apontados por McKemmish foram itinerários de pesquisadores interessados em discutir 

o arquivamento e as abordagens para esses conjuntos. Dessa forma, é perceptível que, 

no Brasil, desenvolveram-se linhas de pensamento dicotômicas, mas que 

reconheceriam, cada uma dentro da sua perspectiva, subsídios na discussão da 

arquivista australiana. 

                                                           
12

 No Brasil, o debate sobre o reconhecimento do status dos arquivos pessoais e a aceitação sem crítica do 

termo “arquivos pessoais” para designar os arquivos produzidos por pessoas foram analisados pela 

pesquisadora Ana Maria Camargo (2009) no artigo Arquivos pessoais são arquivos. 
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A publicação de Camargo (1988), anos antes de Evidence of me (1996), permite 

observar que o processo de abertura e discussão dos arquivos pessoais tem sua autonomia 

e particularidades em diferentes contextos. 

No Brasil, a necessidade de entender a natureza desses conjuntos e como 

representá-los advém do ingresso desses arquivos em instituições de custódia. A 

preservação dos arquivos pessoais pelas instituições tornou imprescindível a discussão 

sobre como organizá-los para além das práticas biblioteconômicas. Por isso, é 

importante reconhecer que, 

 

o significado desses arquivos para a sociedade como um todo depende 

fundamentalmente do trabalho do arquivista de: reconstrução das 

redes de relacionamentos em que o titular do arquivo transitou; 

identificação das funções sociais do produtor e de seus interlocutores 

na sociedade dentro de determinado tempo histórico; e de suas 

representações na forma documentária; análise do contexto 

arquivístico considerando os aspectos culturais, sociais e históricos e 

de conteúdo dos documentos. (OLIVEIRA, 2013, p. 38). 

 

Conhecer o produtor e o contexto de produção dos documentos é essencial para 

sua correta representação; a representação dos documentos nas funções de arranjo e 

descrição requer um conjunto de procedimentos alinhados aos princípios da área. E, 

conforme destaca Oliveira (2013), a análise da somatória desses elementos compõem o 

processo de produção da descrição arquivística. A aplicabilidade dos princípios da 

Arquivologia aos conjuntos pessoais foi tema de debate aos estudiosos da área, sendo o 

reconhecimento de que tais conjuntos são passíveis de um tratamento arquivístico um 

primeiro passo para incentivar discussões sobre arquivos pessoais. 

No cenário brasileiro, os eventos científicos centralizados nos arquivos pessoais 

representam um locus de fortalecimento do debate e de compartilhamento da produção 

acadêmica. Destacamos entre as iniciativas, como marco nesta pesquisa, o I Seminário 

Internacional sobre Arquivos Pessoais, realizado na cidade do Rio de Janeiro em 17-18 

de novembro de 1997 e em São Paulo entre 20-21 de novembro de 1997. O seminário, 

promovido pelo CPDOC em parceria com o Instituto de Estudos Históricos (IEB) da 

Universidade de São Paulo (USP), representou um esforço acadêmico e institucional 

que reuniu personalidades-chave da produção intelectual arquivística, demarcando um 

primeiro debate sobre os arquivos pessoais e suas potenciais abordagens. 

As palestras e discussões do seminário foram publicadas em 1998, na revista 

Estudos Históricos, em uma edição especial dedicada aos arquivos pessoais (v. 11, n. 
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21) para a comemoração dos 25 anos do CPDOC. Na apresentação da edição, destaca-se 

que, 

 

Nesse seminário, pioneiro na sua concepção, reuniram-se nomes de 

destaque tanto da área arquivística quanto do campo das ciências 

sociais, para refletir sobre o tema dos arquivos pessoais a partir de 

uma perspectiva interdisciplinar. Seu objetivo principal era lançar 

alguma luz sobre a especificidade desse tipo de conjunto documental 

dentro da área de arquivos e assim permitir o avanço das discussões 

teóricas e metodológicas que envolvem seu tratamento e usos. 

(FRAIZ, 1998, p. 4) 

 

O evento foi organizado em quatro mesas-redondas, divididas em torno de temas 

que buscavam promover discussões desde a gênese dos arquivos pessoais até a 

incorporação destes conjuntos pelas instituições de custódia e a sua disponibilização aos 

usuários. O seminário foi um celeiro de discussões que foram continuamente abordadas 

por diversos pesquisadores nos últimos 20 anos. 

Entre os temas apresentados, é possível identificar análises que discutem a 

produção documental pelos indivíduos e seu potencial autobiográfico como uma prática 

de arquivamento de si (ARTIÈRES, 1998; FRAIZ, 1998). Outros trabalhos abordam 

uma perspectiva alinhada à teoria da área, como a experiência francesa de aplicação dos 

princípios arquivísticos aos fundos pessoais e familiares (DUCROT, 1998), e a 

abordagem tipológica nos arquivos pessoais (CAMARGO, 1998). De fato, as questões 

levantadas e discutidas podem ser recuperadas em produções posteriores da área, 

promovendo o desenvolvimento de diferentes abordagens e linhas de pensamento. 

Os artigos originários das falas nas conferências expressam as preocupações e 

entendimentos de um conjunto de especialistas e oferecem aos pesquisadores as pautas 

de discussão sobre os arquivos pessoais do final da década de 1990. 

De acordo com Paulo Roberto Elian dos Santos, os estudos direcionados para a 

temática do estatuto científico da Arquivologia remontam aos anos de 1990 e 

originaram-se nas universidades nos programas de pós-graduação nas áreas de ciência 

da informação, história e memória social (SANTOS, 2012, p. 114-115). 

Os investimentos em pesquisas e na produção de conhecimento da área 

contribuíram para aprofundar as discussões sobre os arquivos pessoais. No intuito de 

traçar um panorama da produção científica desses conjuntos, realizamos um 
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levantamento quantitativo dos artigos publicados entre 1997-2017 sobre arquivos 

pessoais e correspondência pessoal no âmbito da Arquivologia. 

As datas-limite do levantamento realizado adotam como marco inicial o I 

Seminário Internacional de Arquivos e cobrem as duas décadas subsequentes. Como 

campo de análise, foram selecionados periódicos de alta credibilidade nacional e 

internacional, como as revistas Acervo, Arquivo e Administração, Estudos Históricos, 

American Archivist, Archival Science, Archivaria e Archives and Manuscripts. 

A terminologia para designar os arquivos pessoais não é equivalente entre os 

diferentes idiomas. No Brasil, designamos tais conjuntos pelo termo “arquivos 

pessoais”, entretanto, a expressão foi submetida a uma análise por Camargo (2009), que 

adverte o uso do termo como passível de má interpretação por designar também 

documentos sobre pessoas em arquivos institucionais. E recomenda que o mais coerente 

seria designar os documentos acumulados e produzidos por indivíduos como arquivos 

de pessoas. Entretanto, apesar de concordarmos com a autora, reconhecemos que o 

termo arquivos pessoais foi amplamente difundido e, com isso, é o termo pelo qual 

nossas buscas em periódicos e bases de dados são realizadas. Segundo Oliveira (2012), 

na tradição anglófona, tais conjuntos são designados pelos termos manuscripts ou 

papers sendo reservado o termo archives ao arquivo permanente de uma instituição 

privada ou governamental. Ainda segundo a autora, a expressão personal papers 

“somente é utilizada quando associada aos arquivos pessoais ou familiares” 

(OLIVEIRA, 2012, p. 31). 

Nesse sentido, na metodologia empregada no levantamento dos artigos 

produzidos, foram utilizados os termos de busca: arquivo pessoal; arquivos pessoais; 

cartas; carta; manuscripts; personal papers; correspondence; letters e letter. Foram 

considerados o título dos artigos e suas palavras-chave. Incluímos os termos referentes 

às cartas como forma de mapear, dentro dos artigos de arquivos pessoais, as produções 

que abordem as cartas como objeto de estudo. 

Ressaltamos que as métricas nesse trabalho são indicadores de totais da 

produção de artigos que tenham por objeto os arquivos pessoais nos periódicos 

selecionados. Com isso, reconhecemos que tal esforço não cobre a totalidade de 

periódicos, e visa apenas cumprir o papel de fornecer indicadores dos picos da produção 

sobre o tema.   
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Figura 1: Métricas de publicações.  

  Fonte: Dados compilados pela autora. 

 

As métricas obtidas indicam que a produção científica sobre arquivos pessoais 

nos periódicos nos últimos 20 anos ainda é incipiente se contrastada ao total de artigos 

publicados nas revistas (Figura 1). Considerando os artigos relativos aos termos de 

busca sobre arquivos pessoais, temos, em dados percentuais: Acervo (4%), Arquivo e 

Administração (12%), Estudos Históricos (3%), Archival Science (12%), Archives & 

manuscripts (3%), Archivaria (14%) e American Archivist (3%). Dessa forma, em 

termos percentuais, as publicações apresentam baixos índices e não ultrapassam 15% da 

produção de artigos em um intervalo de 20 anos. Destacamos que, entre os artigos 

produzidos sobre arquivos pessoais, foi identificado um artigo
13

 que tem por objeto de 

análise a correspondência pessoal. 

                                                           
13

 O artigo de autoria de Richard Cox foi publicado em 2010 na revista Archival Science e será analisado 
na seção 2 dessa pesquisa. 
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Figura 2: Produção de arquivos pessoais em revistas.  

Fonte: Dados compilados pela autora. 

 

Ainda que os artigos discutam temas fundamentais para o desenvolvimento do 

corpus teórico dos conjuntos de natureza pessoal, destacam-se os que conduzem as 

discussões a partir de estudos de casos. Os picos de produção das revistas (Figura 2) 

alinham-se à publicação de edições especiais sobre arquivos pessoais – Estudos 

Históricos (1998); Archivaria (2013) – e as publicações que destacam os arquivos 

pessoais de produtores de acordo com perfis de atuação – American Archivist (2018; 

2011); Archivaria (2009). 

Denominações como woman archives, queer achives, afroamerican archives e 

indigenous archives têm sido uma tendência nos periódicos da área. As publicações 

obedecem um certo padrão de produção, dedicando-se à defesa da representatividade 

desses conjuntos nos arquivos e seu potencial como fonte de testemunho e memória de 

grupos minoritários. A partir da leitura dos editoriais destinados a essa segmentação dos 

arquivos pessoais, é possível identificar um empenho em reforçar um senso de 

comunidade e a falta de artigos que direcionem esforços em discutir uma metodologia 

ou abordagem de representação desses conjuntos, enfraquecendo assim as discussões 

sobre teoria em prol de uma atuação militante. 

Ressaltamos, entre os dados coletados, que, no Brasil, entre os artigos 

produzidos, é possível identificar a articulação entre tipologia documental e arquivos 

pessoais (1998; 2008; 2013). Em nossas métricas e no levantamento bibliográfico para a 
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produção dessa pesquisa, não encontramos iniciativas em outros países dedicadas ao 

desenvolvimento de estudos do tipo documental em arquivos pessoais. Tais produções 

demarcam um pioneirismo de pesquisadores brasileiros na produção de conhecimento 

sobre estudos de tipologia documental aplicada aos arquivos pessoais Esse método de 

abordagem 

 

permite analisar aspectos não explicitados na estrutura do documento, 

fornecendo elementos para compreender o comportamento da 

sociedade, ou de seus segmentos em determinadas situações. (...) a 

identificação dos tipos documentais adequada, demonstrando seu 

vínculo com a atividade ou ato que dá origem à criação do documento, 

oferece aos usuários amplas possibilidades de abordagem dos 

arquivos, seja para a história social, a psicologia ou a cultura. 

(OLIVEIRA, 2012, p. 83-84). 

 

Os potenciais do tipo documental aplicado aos arquivos pessoais reforçam o 

investimento no núcleo duro da área. Uma abordagem tipológica vem sendo 

desenvolvida no país por pesquisadores de três instituições de custódia: Fundação 

Fernando Henrique Cardoso, Fundação Casa de Rui Barbosa e o Museu de Astronomia 

e Ciências Afins (MAST). Estas instituições desenvolvem pesquisas e utilizam a 

tipologia documental em suas atividades de organização e descrição de acervos. O tema 

será retomado mais adiante. 

Os dados sistematizados e apresentados nos gráficos (Figuras 1 e 2) cumprem seu 

papel, na medida que revelam a ainda incipiente produção sobre arquivos pessoais em 

periódicos. As métricas aplicadas à correspondência pessoal são ainda mais 

desanimadoras pela incipiente produção de artigos que tomem por objeto as cartas, sendo 

que identificamos além do trabalho de Richard Cox, somente artigos que mencionam a 

presença ou curiosidade desse documento em arquivos pessoais. 

Buscamos, ao longo dessa seção, resgatar a base teórica da área com todas as suas 

reticências para compreendermos a forma como gradualmente o silêncio teórico 

incorporou o indivíduo no conceito de arquivo, reconheceu-o como produtor de 

documentos, estabeleceu um lugar periférico aos mesmos junto aos bibliotecários e, por 

fim, reconheceu que estes poderiam ser entendidos como arquivos e possuidores das 

características dos documentos de arquivo. 

O diálogo entre a teoria arquivística e os arquivos pessoais representou um 

processo de abertura e incorporação de tais conjuntos, não apenas ao conceito de arquivo, 

mas à agenda de pesquisas e ao tratamento documental. 
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Observar a produção de conhecimento sobre arquivos pessoais pelo período de 20 

anos nos faz refletir sobre como a omissão teórica experimentada por um longo período se 

cristalizou em rotas alternativas de pensar esses conjuntos em detrimento de um maior 

investimento na discussão sobre arquivos pessoais e teoria arquivística. 
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3 CARTAS EM RETICÊNCIAS TEÓRICAS 

 

Nunca saberemos como as cartas foram lidas, nem qual 

emoção elas realmente despertaram
14

 

Cécile Dauphin 

 

As práticas sociais permeiam nossas ações cotidianas, e também a nossa 

produção documental, de maneira muito mais sutil e profunda do que somos capazes de 

perceber. Com o advento da tecnologia, a forma como nos comunicamos no epicentro 

do mundo líquido reconfigurou nossas formas de comunicação, mas ainda assim carrega 

consigo elementos da tradição em novas formas de ser. 

Diante das inovações tecnológicas, a vida privada adquiriu novas práticas 

perante a espetacularização do eu. O espaço regulador da privacidade versus exposição 

tornou-se fluido e permissivo em uma nova lógica, que dilui e reinventa as experiências 

do privado e do íntimo. 

Se o e-mail e as mensagens instantâneas parecem tão distantes em relação às 

cartas, talvez possamos perceber que estas recentes formas de comunicação possuem 

elementos que em diferentes momentos as aproximam ou distanciam das cartas. O 

estudioso literário Solomon indica que “além de transmitir informações, o e-mail 

normalmente serve como uma forma de manter contato com pouco esforço. Uma carta 

por sua natureza inerente indica pensamento – e o pensamento sempre é melhorado por 

uma escrita cuidadosa. O e-mail é inerentemente anticontemplativo” (SOLOMON, 

1998, p. 320, tradução nossa). 

Richard Cox, ao relatar em um artigo uma experiência pessoal - na qual um 

amigo distante encontrou o seu e-mail em um site de busca ao combinar o seu nome 

com o termo “arquivos”, e, com isso, posteriormente lhe mandou um e-mail para 

estabelecer contato - afirma que “não acredito que isso tenha sido menos significativo 

ou emocional do que se tivesse ocorrido através da entrega de uma carta tradicional” 

(COX, 2010, p. 374, tradução nossa). 

Questões propostas por Cox e Solomon, e também outros estudiosos, têm 

buscado compreender a correspondência pessoal à luz das atuais transformações sociais. 

Nossa sociedade pode ser considerada a mais comunicativa da história da humanidade 

                                                           
14

 No original: On ne saura jamais comment les lettres ont été lues, niquele émotion eles ont 

effectivemente suscitée. 
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(COX, 2010, p. 388) e também uma sociedade que possui uma percepção do tempo que 

difere de outras gerações; vivemos na urgência do instante. 

Se as cartas representam, para muitos, um meio que nos permite experimentar 

outra forma de comunicação, com protocolos sociais, formalidades e experiências de 

outras formas de ser e sentir, o e-mail e outras formas de comunicação do presente são 

os registros de uma maneira de ser da nossa sociedade atual, e carregam em si a 

reconfiguração de tradições e da identidade no mundo contemporâneo. 

Falar sobre a escrita de cartas, considerando como elementos significativos a sua 

forma e as marcas e sinais que revelam a relação do indivíduo que as produziu com a 

sociedade em que viveu, é um desafio aos pesquisadores que desejam compreender a 

natureza da escrita epistolar e suas configurações ao longo do tempo. 

A discussão que abre essa seção nos convoca a refletir sobre o que é necessário 

para compreender a carta como documento de arquivo e quais experiências de sentido 

dessa espécie documental devemos preservar e representar para os nossos usuários. 

São muitos os possíveis recursos para retratar o papel dos arquivistas como 

mediadores essenciais na produção de conhecimento sobre os arquivos. No âmbito dos 

arquivos pessoais, que mobilizam questões sobre o modo de viver e de se relacionar das 

pessoas, esses conhecimentos adquirem especial relevância, e os nossos profissionais 

devem ser capazes de representar o contexto originário dos documentos e das atividades 

que eles representam. Para além, a representação dessa espécie documental pelo 

arquivista não é de caráter interpretativo, mas, sim, de sua função e das relações de que 

são prova. 

Posto isto, buscaremos nessa seção apresentar as fronteiras e limites da carta 

pessoal como um documento de arquivo. Pretendemos, também, identificar como a 

correspondência e as cartas foram abordadas nos tratados da área, pois tal investigação 

contribuirá para as futuras análises da nossa pesquisa. 

Como uma última questão, esta seção apresentará a forma como os manuais da 

área capitalizaram os pontos essenciais do que foi condicionado como modus operandi 

de organização e compreensão das cartas em arquivos pessoais. 
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3.1 Desenhando os contornos da carta pessoal 

 

As cartas são um desafio e uma tentação aos pesquisadores. Elas carregam em si 

sinais reveladores do passado; são veículos comunicacionais que objetivam abolir a 

distância entre os interlocutores e encerram características que garantem a sua forma e 

reconhecimento. 

Produzidas a partir da lógica do pacto epistolar, a carta, “regular, obrigatória, 

manifesta a cada um, a cada momento, a existência de uma comunidade 

consensualmente representada pelos serviços solicitados, as obrigações recorrentes, 

materiais ou emocionais, o respeito sublinhado ou exigido do engajamento epistolar” 

(CHARTIER, 1995, p. 14, tradução nossa). Para Gerard Ferreyrolles, o primeiro artigo 

deste pacto “pede naturalmente que qualquer carta enviada seja respondida” 

(FERREYROLLES, 2010, p. 14), e outras cláusulas que regem esse compromisso 

epistolar podem modelar os requisitos da troca, como a frequência e o comprimento das 

missivas, o teor do seu conteúdo, o seu nível de linguagem e a promessa de 

confiabilidade (FERREYROLLES, 2010, p. 14-15). 

Dessa maneira, formas de tratamento, marcas de vinculação a determinados 

grupos sociais, maneiras de expressar sentimentos e emoções, entre outras 

características, são passíveis de identificação na prática epistolar e demarcam os 

vínculos entre os correspondentes, assim como o teor da relação sustentada nas 

epístolas. 

Jennifer Douglas, no âmbito da Arquivologia, dedicou-se a escrever sobre a 

produção epistolar feminina na Idade Média, a partir da análise das cartas produzidas 

por Margaret Paston nos séculos XV-XVI. Segundo a autora, a produção epistolar de 

Paston ocorreu na era de ouro da epistolografia, entretanto, as cartas escritas por 

mulheres nesse período não possuem os elementos estilísticos de carta-literária 

apreciados pelos estudiosos (DOUGLAS, 2009, p. 31). 

Segundo a linguista Jane Quintiliano Guimarães Silva, é interessante observar a 

variedade de práticas comunicativas que permeiam a epistolografia ocidental e que 

possuem finalidades sociais específicas. Para a autora são ilustrativas 

 

as cartas de Cícero e as de Sêneca - modelos da literatura epistolar, as 

chamadas cartas familiares, conhecidas também como “gênero 

literário-filosófico” - foram escritas não a parentes ou nem só a eles, 

mas também a todos vistos como amigos, com o objetivo de recreação 
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para o entendimento, alívio e consolação, recomendação, 

agradecimentos, queixumes, desculpas e graça. As cartas de cunho 

filosófico, geralmente extensas, eram dedicadas a amigos ou escritas a 

pedido de amigos. Embora elas trouxessem registrado o nome do 

destinatário, eram escritas para serem lidas por um público amplo e 

permitirem a difusão e socialização de ideias. De modo geral, a prática 

de escrita das cartas familiares visava ora ao deleite (recrear para 

vida); ora ao ensino (consolar a vida); ora às reflexões sobre ações e 

sentimentos humanos (conhecer a si próprio). (SILVA, 2002, p. 53). 

 

As cartas familiares inauguradas por Cicero tinham pretensões maiores do que as 

cartas pessoais e familiares que se configuraram como uma cultura epistolar no século 

XVII (SILVA, 2002, p. 53). Os propósitos da carta-literária, onde as reflexões e a 

escrita da epístola assumem o tom de obra, tiveram o seu declínio no século XIV, 

abrindo espaço para o crescimento e popularidade da carta pessoal (DOUGLAS, 2009, 

p. 31). 

A carta pessoal difere da carta-literária principalmente por ser escrita na 

privacidade e sem a intenção de ser pública. A produção epistolar pessoal, para Silva, 

“parte das atividades de escrita da vida cotidiana, na esfera privada, para atender a 

propósitos comunicativos que iam desde o dar notícias a quem se encontrava ausente a 

manter uma correspondência para alimentar cordialmente um relacionamento” (SILVA, 

2002, p. 53). Dessa forma, essas cartas produzidas na intimidade dizem respeito apenas 

aos seus interlocutores e às suas necessidades comunicativas. 

A comunicação entre os interlocutores previa o cuidado na entrega da missiva. 

Os redatores deveriam ter cuidado no ato de selar a carta e, muitas vezes, dobras eram 

feitas propositalmente como forma de identificar se a missiva fosse violada. Para além, 

antes da institucionalização do serviço postal, era comum o uso de mensageiros, sendo 

que estes tinham seus serviços pagos pelo remetente, mas era aconselhado que o 

destinatário também compensasse o mensageiro como uma garantia da boa vontade da 

entrega da carta (DOUGLAS, 2009, p. 33). A troca epistolar diz respeito ao espaço 

privado, e a finalidade dessa atividade se circunscreve como 

 

práticas comunicativas fundadas basicamente na finalidade de manter 

uma correspondência que propicie consolidar e/ou construir novos 

relacionamentos do âmbito das relações privadas (amizade, 

parentesco). Suas práticas comunicativas são alimentadas pela troca 

de cartas entre os correspondentes, que, nesse percurso, ora assumem 

o papel de remetente, ora o de destinatário, e assim sucessivamente 

(SILVA, 2002, p. 68). 
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Dierks (apud SILVA, 2009, p. 60), ao analisar como as práticas do gênero 

epistolar começaram a ser popularizadas na Inglaterra do século XVII, considera que a 

produção de manuais epistolares integrava um movimento que visava incentivar a 

inserção de pessoas na estilística e normativa da produção de cartas. Dessa forma, a 

difusão de manuais epistolares objetivava a possibilidade de engajamento nas práticas 

de outro grupo social. 

A forma de escrever cartas pode nos dizer muito sobre um determinado grupo, 

sociedade ou cultura. Richard Cox (2010), ao estudar o trabalho do historiador 

americano Konstantin Dierks (2009), apresenta a abordagem de uma “cultura de 

documentos” e revela aos arquivistas a importância de considerar os estudos de outras 

áreas que têm se dedicado a analisar a escrita de cartas. Para Cox, 

 

A centralidade da importância na escrita de cartas para formar o 

caráter, estabelecer o status social e moldar a identidade pessoal, 

sugere exatamente como novas tecnologias de comunicação em 

qualquer época assumem significância além das expectativas de 

qualquer pessoa. (COX, 2010, p. 378, tradução nossa). 

 

Examinar uma espécie documental nos torna mais sensíveis a compreender 

como uma forma documental se configura e reconfigura ao longo do tempo, e quais são 

suas características e sua natureza. As tradições são uma maneira de entender as 

sociedades por meio dos seus ritos e práticas, e a produção dos documentos também 

está no cerne dessas relações. O sociólogo Anthony Giddens define: 

 

A tradição, digamos assim, é a cola que une as ordens sociais pré-

modernas; mas uma vez que se rejeite o funcionalismo, não fica claro 

o que mantém seu poder de fixação. Não há nenhuma conexão 

necessária entre repetição e coesão social, e o caráter repetitivo da 

tradição é algo que tem que ser explicado, não apenas suposto. 

(GIDDENS, 1995, p. 98). 

 

A escrita epistolar configurou-se como uma prática social que vinculava o 

indivíduo a uma identidade herdada atuando na coesão social. Noções sobre o modo de 

escrever, um mobiliário próprio e itens de papelaria pessoal personalizada eram alguns 

elementos de como essa tradição se configurou. O conhecimento dos códigos ensinados 

em manuais epistolares evidenciava o pertencimento a uma classe social, cuja produção 

de inúmeros manuais epistolares e de etiqueta denotava a possibilidade de que aqueles 
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que não pertenciam a um dado grupo pudessem realizar as mesmas práticas e, assim, 

conhecer e reproduzir esses elementos. 

De acordo com Cécile Dauphin, no ato epistolar, “as subjetividades se cruzam, 

mas os quadros são impostos pelas convenções sociais, pelo habitus das comunidades. 

As formas de linguagem permeiam o processo de socialização implicado pelo ato 

epistolar” (DAUPHIN, 2002, p. 44, tradução nossa). O pertencimento a um grupo e as 

possíveis filiações não escapam da produção epistolar, independente da ação que a 

missiva cumpra para com o destinatário. 

Para além, “as cartas não mostram o íntimo, mas o tornam sensível” 

(DAUPHIN, 2002, p. 48, tradução nossa). E a intimidade compartilhada em cartas 

também é um espaço para o que Bernard Beugnot denominou de “encenação do eu”, no 

qual o remetente utiliza-se da retórica para produzir um efeito de emocionar, intimidar, 

seduzir o destinatário (FERREYROLLES, 2010, p. 14). 

Mesmo que as missivas sejam espaço para que pesquisadores questionem a 

fronteira entre o escritor de cartas e o autor epistolar (FERREYROLLES, 2010, p.14), 

existe um aspecto intrínseco na produção de uma carta: a realização de uma ação. 

Independente de uma missiva possuir todas as camadas de compõem o pacto ou a 

estilística epistolar, uma carta é escrita com o intuito de comunicar algo a alguém. 

Jennifer Douglas, ao analisar o propósito das cartas produzidas por Margaret 

Paston, afirma que elas foram escritas por necessidade, pois John Paston, marido de 

Margaret, vivia e trabalhava em Londres, enquanto a “esposa mantinha as propriedades 

da família em Norfolk, gerenciava assuntos financeiros e domésticos, e inquilinos da 

propriedade” (DOUGLAS, 2009, p. 39-40, tradução nossa). As cartas de Paston são 

provas da sua gestão do patrimônio na ausência do marido; são produzidas para 

informar sobre a sua rotina e da propriedade. 

Para Oliveira, a carta privada é um veículo que pode conter “notícias de 

diferentes naturezas, desde compra de tecidos até relatos sobre doenças, ausências, 

namoros, intrigas etc. Confidências eram registradas nesse veículo, mas só entre aqueles 

que compartilhavam de um relacionamento marcado pela confiança” (OLIVEIRA, 

2016, p. 6). 

Geoffrey Yeo, em um interessante artigo, analisa os documentos sob a 

perspectiva da teoria dos atos de fala (AUSTIN, 1962; SEARLE, 1969; 1979; 1995) e 

aproxima os enunciados da linguagem dos dispositivos da Diplomática. De acordo com 

essa teoria, ao falar ou escrever sob as condições certas, podemos realizar certos atos 
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(YEO, 2017, p. 96). E, como ilustra o autor, “quando escrevo ‘peço desculpas’ em um 

e-mail, não envio meramente informações sobre um pedido de desculpas; eu executo o 

ato de me desculpar” (YEO, 2017, p. 97, tradução nossa). 

A taxonomia de Searle (1979) propôs cinco categorias básicas de atos de fala: 

assertivos, expressivos, diretivos, comissivos e declarativos. Tais categorias 

representam formas de executar atos, que podem, segundo Yeo (2017, p. 98), ser 

aplicados aos documentos. 

Nesse sentido, documentos podem ser assertivos quando “fazem declarações ou 

asserções” sobre como as coisas são, foram ou serão realizadas (Afirmo que participei 

da conferência); podem ser expressivos quando expressam uma emoção ou sentimentos 

(Eu peço desculpas); podem ser diretivos ao propor uma pergunta ou estabelecer uma 

situação que gere uma ação (Todos os clientes estavam satisfeitos?); podem ser 

comissivos quando estabelecem compromissos ou promessas completas (Eu prometo 

que retornarei) e podem ser declarativos quando representam “mudanças no mundo”, 

ou seja, a realização do ato com sucesso provoca uma mudança (Se eu realizar com 

sucesso o ato de declarar estado de guerra, então a guerra está em andamento). No 

caso dos atos declarativos, podemos fazer um paralelo com os documentos entendidos 

pelos diplomatas como dispositivos (YEO, 2017, p. 97-98). 

A discussão proposta aproxima os paralelos entre os atos de fala e a produção 

documental, sobre os quais Charles Bazerman afirma que os gêneros são “formas 

tipificadas de enunciados” (BAZERMAN, 2012, p. 383, tradução nossa). Assim, 

conforme destaca Yeo, “o reconhecimento de que atos de fala podem ser categorizados 

em tipos é paralelo ao que Bazerman chamou de ‘tipificação’ de gêneros, como cartas 

comerciais, relatórios, formulários de pedidos e contratos” (YEO, 2017, p. 100, 

tradução nossa). 

A Diplomática surge como ciência no século XVII, diante da necessidade de 

comprovação da autenticidade dos documentos. A metodologia empregada “prevê a 

crítica do item documental em suas partes, concentrando-se em suas formas e sua 

pertinência quanto ao tempo histórico” (OLIVEIRA, 2012, p. 82). 

De acordo com Duranti, os “princípios, conceitos e métodos da diplomática são 

universalmente válidos e podem oferecer sistematização e objetividade ao estudo 

arquivístico das formas documentais” (DURANTI, 1995, p. 3). 

Os estudos dos gêneros textuais e da teoria dos atos de fala permitem um diálogo 

com a análise tipológica e diplomática dos arquivos. A análise diplomática foi 
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comumente aplicada no contexto dos documentos oficiais, decorrentes de uma atividade 

administrativa e dos documentos notariais (OLIVEIRA, 2012, p. 81). Para Heloísa 

Bellotto, o objeto da diplomática seria “a estrutura formal do documento, Este deve ter a 

mesma estrutura semântica de discurso, quando a sua finalidade é referente à mesma 

problemática jurídica e/ou administrativa” (BELLOTTO, 2008, p. 7). Os princípios da 

análise diplomática, usualmente circunscritos aos documentos formais e de caráter 

diplomático, também podem ser aplicados aos documentos menos formais, como as 

cartas produzidas por indivíduos no âmbito privado: 

 

De fato, os hábitos e as rotinas tendem a penetrar todos os aspectos da 

vida humana até ao ponto em que as cartas de amor ou os diários 

pessoais podem ser comparados em sua forma física e intelectual às 

cartas dos executivos ou aos livros de bordo. (DURANTI, 1995, p. 18, 

tradução nossa). 

 

Assim, a carta entendida como espécie é um documento “não-diplomático, mas 

de desenho mais ou menos padronizado, informativo, ascendente, descendente, 

horizontal, conforme o caso” (BELLOTTO, 2008, p. 39). Documentos considerados 

não-diplomáticos, 

 

destituídos de rigor na elaboração decorrente da representação de um 

ato administrativo ou jurídico, são os mais difíceis de serem 

estudados, uma vez que são poucos os elementos formais em sua 

estrutura. Entretanto, é possível estudá-los como representação das 

atividades e funções do titular do arquivo ou de seus pares. 

(OLIVEIRA, 2012, p. 82). 

 

Nesse sentido, a tipologia documental é “uma ampliação da diplomática em 

direção da gênese documental, perseguindo a contextualização nas atribuições, 

competências, funções e atividades da entidade geradora/produtora” (BELLOTTO, 

2008, p. 7). A tipologia documental aplicada aos documentos não-diplomáticos que são 

comuns na produção documental em arquivos pessoais permitem, da mesma forma que 

nos institucionais, a demonstração do “vínculo com a atividade ou ato que dá origem à 

criação do documento” (OLIVEIRA, 2012, p. 84). 

O lugar que um documento ocupa em um conjunto e as relações que este 

estabelece com outros documentos representam relações contextuais que denotam o 

vínculo arquivístico presente nos documentos. De acordo com Luciana Duranti (1997), 

o vínculo arquivístico nos apresenta, 
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a rede de relacionamentos que cada documento possui com os 

documentos pertencentes ao mesmo conjunto. O vínculo arquivístico 

é originário, porque passa a existir quando um documento é criado 

(ou seja, quando, depois de ter sido criado ou recebido, é reservado 

no fundo da pessoa física ou jurídica que o elaborou ou recebeu para 

ação ou referência), necessário porque existe para cada documento 

(ou seja, um documento pode ser considerado um documento 

arquivístico apenas se ele adquiriu um vínculo arquivístico) e 

determinado, porque é qualificado pela função do documento na 

agregação documental à qual ele pertence. (DURANTI, 1997, p. 215-

216, tradução nossa). 

 

Nesse sentido, o vínculo arquivístico está relacionado com a gênese documental 

e a efetivação da ação que originou o documento, uma vez que estabelece o 

relacionamento entre os documentos criados e o lugar que ocupa no conjunto. As 

relações contextuais localizam-se fora dos documentos e, ao mesmo tempo, são 

condicionadas pelas atividades e ação que os originaram. Para o arquivista holandês 

Theo Thomassen (2006), as relações contextuais também compreendem 

 

o contexto sócio-político, cultural e econômico, finalmente, é tudo 

aquilo que influencia os fatores ambientais, determinando diretamente o 

conteúdo, forma e estrutura dos documentos arquivísticos. Arquivos não 

podem ser interpretados corretamente sem informação relacionada aos 

seus contextos. Informação contextual deve, portanto, ser incluída no 

sistema de informação do qual os arquivos formam parte. 

(THOMASSEN, 2006, p. 11). 

 

A informação contextual que estabelece as relações entre documentos e o lugar 

que estes ocupam no bojo da organização deve considerar os contextos sócio-político, 

cultural e econômico que impactam a produção documental e são passíveis de 

identificação pelo arquivista na forma, conteúdo e estrutura dos documentos. 

Os aspectos sociais das relações contextuais que Thomassen (2006) enfatiza são 

importantes para a compreensão dos documentos como produtos sociais criados no 

desempenho de funções e atividades de sujeitos e instituições pertencentes às 

sociedades. E o tipo documental é um método que permite “reconhecer outros 

documentos de iguais características que são testemunhos de uma ação ou ato 

determinado” (HEREDIA, 2007, p. 45, tradução nossa). 

 

O estudo do tipo documental permite analisar aspectos não 

explicitados na estrutura do documento, fornecendo elementos para 
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compreender o comportamento da sociedade, ou de seus segmentos 

em determinadas situações, como o casamento, o nascimento, a morte, 

a primeira comunhão, os banquetes, as comunicações do cotidiano. 

(OLIVEIRA, 2012, p. 83). 

 

Esse tipo de análise é fecunda nos estudos de cartas e, em paralelo aos atos de 

fala, podemos entender que a carta é uma espécie documental produzida para cumprir 

uma ação e pode, a partir de diferentes enunciados, cumprir um ato. Entender um 

documento como uma espécie prevê a compreensão que: 

 

a espécie documental possui elementos externos (suporte, escrita, 

linguagem, símbolos, selos e anotações) e internos, ou a estrutura do 

conteúdo do documento. Os últimos podem ser resumidos da seguinte 

forma: protocolo (indica o destinatário, data, lugar e assunto do 

documento); o texto propriamente dito (representa o motivo da 

produção do documento) e o escatocolo ou protocolo final (indica a 

subscrição do documento). Esses elementos internos variam de acordo 

com a espécie documental, o período histórico e o ato que 

representam. (OLIVEIRA, 2012, p. 82). 

 

A carta pessoal como espécie possui poucos elementos formais de análise. Trata-

se de um documento não-diplomático relacional, pois pode ser ascendente, descendente 

ou horizontal. E escatocolo, conforme ressalta Oliveira (2016, p. 5), pois possui 

características comuns - datação, local, destinatário, assinaturas e saudações, embora a 

intimidade também permita que os correspondentes se relacionem por apelidos e mesmo 

suprimam assinaturas. Trata-se da comunicação entre aqueles que são próximos, e o 

grau de intimidade também é um indicativo da ausência dos elementos formais. 

A correspondência privada é um locus para a manifestação de sentimentos, 

pensamentos e intenções. A epístola, quanto mais destituída da sua formalidade e de 

seus elementos passíveis de análise diplomática, necessita que se represente a espécie 

junto à sua atividade geradora. 

O sentido da carta só se faz completo e representado quando identificamos o seu 

propósito, que pode ser diverso: uma permissividade dos documentos produzidos na 

intimidade, mas que não desmerece por isso o reconhecimento das cartas como 

documentos. Uma carta de aconselhamento não terá necessariamente a expressão 

“aconselhar” e uma carta de manifestação de solidariedade pode não conter a expressão 

“manifesto a minha solidariedade a você meu caro amigo”. E, numa carta-convite, 

sobressai a atividade em detrimento da espécie, que, nesta, passa a ser identificada pelo 

tipo convite. Essa liberdade de não conter uma fórmula que determine o tipo não 
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impede que sejam identificados os tipos de cartas, pois toda a troca epistolar pressupõe 

a intenção de comunicar ou expressar algo a outrem. 

Desenhar contornos de uma espécie e as diferentes atividades que se pode 

assumir para configurar um tipo documental, não é tarefa fácil. É um consenso entre os 

arquivistas que as cartas são um desafio no tratamento documental, e, mesmo que não 

ousem iniciativas visando uma representação adequada, é necessário assumir que elas 

são uma realidade expressiva nos conjuntos documentais. 

Um percurso que busque compreender o lugar dessa espécie na teoria 

arquivística faz-se necessário para buscarmos desmitificar o incômodo e, assim, 

indagarmos quais as possibilidades de representação das cartas em arquivos pessoais. 

 

3.2 O lugar da correspondência pessoal na teoria arquivística 

 

O percurso realizado pelos tratados da área, a fim de identificar a inserção dos 

arquivos pessoais no corpus teórico da arquivologia, foi um primeiro passo em nosso 

itinerário de pesquisa. Como um segundo passo na busca de subsídios para analisar a 

forma como se convencionou a adoção da série correspondência no arranjo, 

revisitaremos as obras da área no intento de identificar o entendimento e as menções à 

correspondência nestas obras, e os métodos adotados para a mesma no arranjo. 

Conforme vimos anteriormente, as produções clássicas da área surgiram a partir 

da necessidade de registrar suas concepções basilares e assim orientar a sua prática. O 

desafio dos arquivistas holandeses no contexto de elaboração do Manual de arranjo e 

descrição de arquivos foi o de sistematizar uma forma coerente de arranjar e descrever 

os documentos. 

Segundo Horsman, Ketelaar e Thomassen – conhecidos como o novo trio 

holandês (2003, p. 250) -, no século XVIII, com o reconhecimento dos documentos do 

reino e sua institucionalização, os arquivistas holandeses tiveram que ordenar os 

arquivos recebidos e o método adotado foi o cronológico. 

Para os autores, houve uma preferência pela elaboração de um inventário geral 

do arquivo, que consistia em um “resumo sistemático de documentos com as 

necessidades dos administradores, que precisavam consultá-los em seu contexto 

jurídico-administrativo e queriam saber o conteúdo dos documentos individuais” 

(HORSMAN; KETELAAR; THOMASSEN, 2003, p. 251, tradução nossa). 
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Os obstáculos enfrentados pelos holandeses a partir desta maneira de ordenação, 

que criava a constante necessidade de revisão e readaptação dos inventários a cada 

acréscimo ao conjunto do arquivo, geraram espaço para a elaboração do arranjo 

sistemático. E, segundo o novo trio holandês, o trabalho pioneiro do manual de Muller, 

Feith e Fruin está na definição do arquivamento, que consiste na 

 

formulação da conexão entre o arquivo e as funções de quem o cria, e 

em conscientizar os arquivistas de que as fronteiras e a estrutura de 

um arquivo precisam ser respeitadas e que os componentes dos quais 

um arquivo consiste só podem ser compreendidos dentro de seu 

contexto original. (HORSMAN; KETELAAR; THOMASSEN, 2003, 

p. 258, tradução nossa). 

 

As 100 regras formuladas por Muller, Feith e Fruin registram os princípios para 

execução de uma organização dos documentos de forma a representar a entidade 

produtora e as inter-relações da produção dos documentos. Na tradução para o 

português da obra do trio holandês, realizada em 1973 pelo Arquivo Nacional, são 

recorrentes os exemplos das 100 regras envolvendo os termos carta e correspondência. 

Entretanto, cabe ressaltar que a palavra holandesa oorkonde, traduzida como carta, 

aproxima-se da tradução inglesa da palavra charter
15

 ou diploma. Segundo Horsman, 

Keteelar e Thomassen (2002, p. 267) problemas de terminologia foram comuns em 

algumas traduções e a palavra oorkonde foi a que teve os mais distintos equivalentes nas 

traduções, tornando-se, em alguns casos, carta, documento formal ou instrumento. 

Nesse sentido, em nossa análise do Manual de arranjo e descrição de arquivos, 

tivemos o cuidado em compreender os elementos adicionais dos exemplos citados, 

como forma de delimitar quando o trio contemplava, nas 100 regras, a correspondência. 

O capítulo 2, que tem início com a regra número 15, estabelece que “o arranjo do 

arquivo deve ser sistemático” e que se pode “pensar também na ordenação alfabética e 

na cronológica” (MULLER; FEITH; FRUIN, 1973, p. 41). De acordo com Horsman, 

Ketelaar e Thomassen (2002, p. 260) a regra estabelece a organização do sistema de 

arranjo em conexão com a regra 16, que prescreve que um sistema de classificação deve 

representar o produtor. 

Na regra 19, os holandeses estipulam que “não é lícito, portanto, desmembrar 

nenhuma série de cartas recebidas, sobre os mais diversos assuntos, pelo órgão 

                                                           
15

 “Trata-se de um documento geralmente selado que concede direitos específicos, estabelecendo 

objetivos e princípios, incorporando acordos formais, autorizando privilégios especiais ou isenções” 

(WALNE; PETER apud HORSMAN; KETELAAR; THOMASSEN, 2003, p. 250, tradução nossa).  



59 
 

administrativo, para constituir um maço de documentos correspondentes a determinada 

matéria específica” (MULLER; FEITH; FRUIN, 1973, p. 53, grifo nosso) e 

acrescentam que “ainda, quando, num arquivo não ordenado, se ache dispersa certa 

quantidade de cartas ou outros papéis de dado tipo, é aconselhável formar com eles 

várias séries de correspondência ou de outros documentos segundo suas similitudes” 

(MULLER; FEITH; FRUIN, 1973, p. 53). 

Em análise preliminar sobre o arranjo da correspondência, identificamos que, no 

arranjo sistemático, ficam assentidos, como ordenação física, o cronológico e o 

alfabético. A manutenção da correspondência em maços ou agrupadas em séries sob o 

termo cartas recebidas foi identificada no texto do manual, o que se estabelece que o 

recebimento desses conjuntos das unidades de registro deveria ser mantido como tal, 

como forma de respeitar a ordem atribuída pela administração de origem. 

As regras 25 e 26 são mais elucidativas para a nossa análise. Fica estabelecido, 

na regra 25, que “as séries reconstituídas em primeiro lugar no arranjo de uma coleção 

de arquivo (deliberações, cartas, protocolo, contas, recibos etc.) indicam as linhas 

mestras segundo as quais os documentos isolados devem ser reunidos em uma ordem 

determinada” (MULLER, FEITH E FRUIN, 1973, p. 62). 

Nesse sentido, o intento dos holandeses na formulação dessa regra é estabelecer 

que os papéis dispersos devem obedecer à lógica do arranjo determinado para o 

conjunto. Em nossa análise, atentamos aos exemplos de constituintes de séries e 

relacionamos com a regra 26, que estabelece: 

 

As antigas administrações de arquivos costumavam atar em maços as 

cartas recebidas e as minutas originais de documentos oficiais. Dava-

se, outrossim, que fossem elas numeradas e coligidas em pastas, sem 

mais. Dispunham-se os documentos, então, na ordem cronológica, à 

proporção que eram recebidos no conselho. (MULLER, FEITH E 

FRUIN, 1973, p. 62). 

 

A regra 26 versa sobre a necessidade de reestabelecer documentos que possam 

anteriormente ter pertencido a séries e dossiês. Coube em nossa análise buscar as 

nuances dos exemplos utilizados na obra, como forma de resgatar as orientações e 

práticas sistematizadas pelo trio holandês. 

As regras explicitadas nos fornecem subsídios para compreender que a obra 

holandesa identifica o agrupamento da correspondência em séries e as entende como 
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parte avulsa
16

 dos conjuntos e que devem manter a ordem da unidade de origem. 

Os holandeses, ao estabelecerem os postulados para o arranjo, utilizam a 

metáfora de que o arquivista se assemelha ao paleontólogo, procedendo em semelhança 

à reconstrução do esqueleto do arquivo. Para além, o trio holandês refina a comparação, 

ao propor que os dois profissionais se assemelham em outro aspecto, pois “ambos 

podem restaurar tão-somente um estado particular do organismo, ao passo que este, 

enquanto vivo, mudava frequentemente de estado” (MULLER; FEITH; FRUIN, 1973, 

p. 57). 

Jenkinson resgata a metáfora do paleontólogo ao escrever sobre o arranjo e 

contesta os holandeses sobre a precisão da classificação das séries em “linhas 

principais” e suas subdivisões. Para o autor inglês, tais postulados não parecem prever a 

administração moderna, os invertebrados (JENKINSON, 1922, p. 89). Segundo ele, o 

arranjo tem por objetivo, 

 

fazer o máximo para salvaguardar nossos arquivos contra o resultado 

de qualquer erro, e podemos desenvolvê-los com um sentimento 

satisfatório de que, se nossa linha de procedimento estiver errada, o 

erro não deve ser, pelo menos, irreparável. (JENKINSON, 1922, p. 

79, tradução nossa). 

 

A tônica do pensamento do arquivista inglês parte da concepção de que os 

arquivos são vulneráveis. E que tais ameaças aos arquivos não começam pelos seus usos 

ou quando são transferidos para uma instituição. Documentos são vulneráveis desde a 

sua produção e dependem de procedimentos rigorosos que garantam a sua forma e 

permanência. Nesse sentido, o autor entende o arquivista como o guardião dos 

documentos, que deve zelar por sua integridade física e moral (SILVA, 2017, p. 173). 

Em sua formulação sobre o arranjo, o autor contribui para a nossa análise ao 

abordar as dificuldades de se estabelecer o “esqueleto” do arranjo em casos de 

organizações em estado de evolução (JENKINSON, 1922, p. 92). O método de 

identificação das séries principais é mais simples no caso dos documentos legados pela 

administração medieval, pois a produção dos documentos era dedicada à forma, o que 

permitiu a formulação de séries do mesmo tipo (JENKINSON, 1922, p. 91). No caso da 

administração moderna, o estabelecimento das classes fundamentais e a adequação dos 

                                                           
16

 As referências do texto que se aproximavam na tradução do termo holandês como carta diplomática ou 

carta-régia são tidas como os documentos fundamentais do conjunto. A correspondência é entendida 

como conjuntos que podem ser avulsos ou ordenados em maços ou volumes. 
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documentos nessas categorias requerem cautela. As considerações de Jenkinson sobre a 

correspondência no arranjo são menos representativas e, em nossa pesquisa, o 

contributo lacunar do teórico justifica-se especialmente pela tônica de seu pensamento, 

que não reconhece os conjuntos pessoais. 

Casanova (1928), Brenneke (1968) e Schellenberg (1980), em seus tratados 

arquivísticos, discutem o sistema de registro e nos permitem uma maior compreensão da 

divisão entre correspondência recebida e expedida. Schellenberg observa que o sistema 

de registro “talvez seja o mais antigo sistema conhecido para conservar os documentos 

em ordem” (SCHELLENBERG, 1980, p. 97). E localiza que: 

 

[Este sistema] originou-se na Roma antiga, quando os magistrados 

começaram a fazer notas particulares chamadas comentarii dos 

assuntos que tratavam diariamente. Essas notas logo se ampliaram, 

transformando-se em diários da Justiça ou comentarii diurni, nos 

quais se faziam lançamentos, em ordem cronológica, de todos os 

documentos recebidos ou expedidos, inclusive minutas de atos 

judiciais, provas submetidas pelos litigantes e outros documentos. 

(SCHELLENBERG, 1980, p. 97, grifos do autor). 

 

De acordo com Casanova (1928, p. 135), o sistema de registro foi introduzido 

em Milão em 1775 por Carlo Giuseppe Bourbon e, no século XIX, as propostas do 

sistema de registo se espalharam pela Europa. 

Para o teórico italiano, é importante distinguir o sistema de registro do arquivo, 

sendo que o primeiro “diz respeito a todos os documentos relativos à atividade da 

administração, como esta os recebe, analisa e envia; o arquivo preserva aqueles 

documentos que a mesma administração já recebeu, analisou, mas considera 

conveniente preservar à memória” (CASANOVA, 1928, p. 136, tradução nossa). Ainda 

para o autor “ambos, no entanto, estão intimamente ligados um ao outro; e ambos são 

encontrados em todas as administrações modernas” (CASANOVA, 1928, p. 136). 

O sistema de registro primitivo consiste “em guardar os documentos de um 

órgão em duas séries, uma constituída de papéis expedidos e outra de recebidos” 

(SCHELLENBERG, 1980, p. 98). Outra característica deste sistema é que os 

documentos são protocolados na ordem de acumulação e a eles são atribuídos números 

consecutivos. Essa numeração é essencial para o controle dos documentos nas duas 

séries e constituem um meio para referência dos signatários e assuntos dos documentos 

(SCHELLENBERG, 1980, p. 98). 
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Segundo Schellenberg, a prática romana de “conservar registros de documentos 

expedidos influenciou fortemente os métodos adotados pela Igreja” 

(SCHELLENBERG, 1980, p.98), e sendo esta, durante o período medieval, a instituição 

onde se encontravam os escribas, os reis e cavaleiros confiavam-lhes seus documentos, 

o que incluía a sua correspondência. Os escribas “guardavam as cartas recebidas na sua 

forma original constituindo uma série, e faziam cópias das cartas expedidas em livros 

separados” (SCHELLENBERG, 1980, p. 98). 

Para Brenneke, gradualmente “a carta [brief] passou a assumir um valor cada 

vez maior e, mesmo que não fosse completamente preservada, naturalmente, a carta 

poderia, em alguns casos, levar ao cumprimento de uma transação legal, ou pelo menos 

ter esse objetivo” (BRENNEKE, 1968, p. 28, tradução nossa). E prossegue: “Deste tipo 

particular de carta, isto é, a carta por razões de serviço, surgem os atos [akten]” 

(BRENNEKE, 1968, p. 28, tradução nossa). 

É importante ressaltar que o autor reconhece que a carta privada - que, por 

origem, representa um simples meio de comunicação - pode se tornar material de 

arquivo quando “trata de assuntos de interesse público ou quando seu autor se destaca 

por uma posição eminente (por exemplo, cartas de príncipes ou cartas de políticos)” 

(BRENNEKE, 1968, p. 53, tradução nossa). 

Para além, Brenneke compara a correspondência do sistema de registro e a 

prática epistolar. Para o teórico, o sistema de registro possui uma coesão interna que 

também pode ser observada na troca de cartas: as epístolas trocadas se completam, a 

escrita de cada carta gera a próxima e os assuntos da missiva anterior são retomados na 

subsequente. Contudo, o escritor epistolar não se preocupa em manter as minutas das 

suas cartas, que são produzidas em função do momento, de modo que, para reunir um 

conjunto arquivístico, é necessário reunir a correspondência dos dois signatários 

(BRENNEKE, 1968, p. 44). 

Outro ponto levantado pelo teórico alemão é que - mesmo que consideremos o 

caso de uma prática epistolar que enfoque um tema especifico e seja ordenada por série, 

que é uma ordenação “típica da correspondência e também é encontrada no sistema de 

registro” (BRENNEKE, 1968, p. 45, tradução nossa) - é possível encontrar, do ponto de 

vista da forma, afinidades entre a correspondência e o sistema de registro. Entretanto, 

não se pode ignorar a natureza diversa de ambos, pois o sistema de registro possui uma 

finalidade explícita e definida, e a sua correspondência é unida por um único objetivo e 

segue um propósito prático ou jurídico (BRENNEKE, 1968, p. 45, tradução nossa). 
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A perspectiva funcional marca o pensamento de Brenneke e, no âmbito da 

correspondência, é perceptível tal abordagem. Para o teórico, “as instituições e pessoas 

por trás do sistema de registro não se comportam como os escritores epistolares, que 

lidam com uma troca de ideias; em vez disso, elas estão inseridas em um processo vital 

efetivo” (BRENNEKE, 1968, p. 45 – tradução nossa). A aproximação realizada pelos 

teóricos entre o sistema de registro e a correspondência denota uma prática, no registro, 

de classificar as correspondências como recebidas e expedidas; e tais práticas podem ser 

encontradas na representação do arranjo da correspondência em arquivos pessoais. 

Eugênio Casanova considera que a correspondência privada e a comercial não 

são produzidas para o cumprimento de uma ação específica, mas, sim, para diferentes 

finalidades em um mesmo suporte (CASANOVA, 1928, p. 185). A ideia de que a 

correspondência pessoal - mesmo produzida com elementos mais fluidos que a 

institucional - está vinculada a uma ação não é reconhecida pelos teóricos. 

Ao explorar a carta pessoal e familiar, Casanova considera que os arquivos 

familiares são constituídos por títulos e documentos passados aos descendentes como 

forma de garantir a persistência da herança familiar. A correspondência nos conjuntos 

de natureza privada é mantida pelas “expressões intimas que contêm e que não é 

conveniente expor imediatamente à curiosidade do público e dos estudiosos” e “para 

lembrar uma ou mais atividades humanas” (CASANOVA, 1928, p. 234, tradução 

nossa). Para o teórico italiano, na correspondência, desapareceram todos os elementos 

orgânicos que poderiam indicar o seu lugar nas séries de um arquivo familiar. Neste 

caso, “a única ordem para dar a estas cartas, como já mencionamos, é a ordem 

cronológica; que, pelo menos, coloca cada item no contexto no qual foi escrita, recebida 

e preservada, assim como as consequências conhecidas por nós” (CASANOVA, 1928, 

p. 234, tradução nossa). 

Schellenberg, na obra Arquivos privados, dedica um capítulo ao arranjo de 

coleções naturais, que seriam o equivalente aos arquivos privados. Para o autor, “as 

séries não são prontamente perceptíveis nem mesmo nas coleções naturais” 

(SCHELLENBERG, 2006, p. 281), portanto, o arranjo em papéis pessoais deve 

considerar que, 

 

A maioria das coleções de papéis pessoais é divisível em dois grupos: 

um que se relaciona com assuntos puramente pessoais, ou de família, 

e outro que se relaciona com a atividade pela qual a pessoa cujos 

papéis estão sendo preservados se notabilizou. Esses grupos podem 
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ser considerados séries. Se a pessoa ocupou diversas atividades 

igualmente notáveis, podem ser estabelecidas séries para cada uma 

delas. (SCHELLENBERG, 2006, p. 282). 

 

O método proposto para o arranjo de arquivos pessoais considera que são 

estabelecidas séries a partir de eixos da vida pessoal, familiar e profissional do titular. 

Sobre as séries, estas devem: 

 

ser estabelecidas em função das atividades, com muito cuidado, para 

evitar que uma cubra a outra, pois muitas vezes os papéis de várias 

atividades são inter-relacionados, como por exemplo os papéis 

pessoais e os de atividades profissionais. As séries, para resumir, 

devem ser mutuamente exclusivas, de modo que as peças individuais 

caberão unicamente a uma delas. (SCHELLENBERG, 2006, p. 282-

283). 

 

As atividades que podem ser mapeadas em um arquivo pessoal muitas vezes se 

sobrepõem. Isso, em certa medida, evidencia que o modelo de arranjo estabelecido para 

os arquivos pessoais a partir da modelagem utilizada nos arquivos institucionais deve 

ser revisitado. O objetivo seria conceber uma representação do arranjo que seja capaz de 

reconhecer as nuances e as potencialidades das funções do indivíduo no ato de viver e 

se relacionar, e representá-las sem sobrepor atividades e/ou estabelecer classes amplas 

que não representam efetivamente as atividades do produtor. 

Cabe ressaltar que Schellenberg localiza o arranjo da correspondência como 

“peças avulsas”, no qual as “peças de correspondência dentro de coleções naturais não 

devem ser arranjadas, mas devem ser deixadas na ordem dada às mesmas pelos 

criadores, sempre que a sua ordem original seja identificável e inteligível” 

(SCHELLENBERG, 2006, p. 283). 

O estabelecimento de uma série denominada correspondência não representa 

que o “ato de se corresponder” possa ser identificado como uma função em um arquivo 

pessoal. Entretanto, os teóricos em distintas menções estabelecem que, no arranjo, 

forma-se uma série para a correspondência. Sobre essa prática no arranjo, Oliveira 

considera que, 

 

A importância das missivas, inclusive em termos quantitativos, por 

muito tempo e em diferentes países, orientou os arquivistas na 

elaboração da primeira representação do arquivo pessoal, o arranjo, 

uma das principais funções arquivísticas a definir uma série 
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documental inteira com o título de Correspondência, uma vez que a 

presença das cartas é maciça. (OLIVEIRA, 2016, p. 6-7). 

 

A definição da série correspondência pode ser entendida como uma “cultura 

arquivística” de representação das cartas em arquivos pessoais. No Manual 

d’archivistique, a ordenação desta série, comumente por ordem cronológica ou 

alfabética, teve essa operação de ordenar as missivas - como forma de mantê-las 

juntas - denominada de “classificação cronológica” e “classificação alfabética”. No anexo 

da seção intitulada Arquivística especial, o manual estabelece a classificação
17

 da 

correspondência em um fundo privado. 

Os franceses estabelecem que a classificação pode ser cronológica, como, por 

exemplo, em um “arquivo de correspondência recebida por um general durante uma 

campanha militar”. Nesse fundo, a ordem cronológica “permite acompanhar o 

andamento das operações” (DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, 1991, p. 

431, tradução nossa). Para Schellenberg, a ordenação cronológica é denominada de 

arranjo cronológico, que, 

 

é aquele que tem maior significado para o historiador, que é quem 

mais uso faz de documentos pessoais, pois coloca as informações 

sobre fenômenos, pessoas e coisas numa sequência de tempo ou numa 

sequência que conta uma história. A significação de várias cartas, 

muitas vezes, pode ser determinada pela sua leitura em sequência e, 

por assim dizer, “lendo-se nas entrelinhas” o que aconteceu em uma 

dada época. (SCHELLENBERG, 2006, p. 284). 

 

Já a “classificação alfabética” pode ser utilizada, por exemplo, em “cartas de 

condolências recebidas pela viúva de uma personalidade famosa. Sendo o dossiê 

centrado no mesmo assunto e mesmo objeto, ou seja, a morte de um homem ilustre, o 

principal interesse são os remetentes” (DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, 

1991, p. 431, tradução nossa). E, para Schellenberg, o arranjo alfabético pode ser 

ocasionalmente preferido ao cronológico: “Esse é o caso quando as relações pessoais 

que aparecem nas cartas são mais importantes do que a sequência cronológica dos 

acontecimentos nelas narrados” (SCHELLENBERG, 2006, p. 284). 

As formas de ordenação apresentadas pelos franceses e por Schellenberg são 

usuais na série correspondência, e já foram mencionadas anteriormente por outros 

                                                           
17

 Na tradição francesa, o arranjo é denominado classement. 
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teóricos. A escolha e aplicação da cada uma delas, conforme exemplificado pelos 

franceses, considera os interesses utilitários do acesso. 

O percurso realizado, nesta subseção, pelos tratados da área é ilustrativo de que, 

em diferentes tradições e autores, os termos correspondência recebida e 

correspondência expedida, e a organização de uma série correspondência, são 

mencionados. Não podemos supor que todos os profissionais da arquivística leram os 

clássicos da área, mas a referência em obras de diferentes tradições espelha que é 

possível falarmos sobre uma cultura arquivística para a correspondência na teoria 

arquivística. 

A forma como a teoria se expressa na prática pode ser identificada a partir das 

orientações dos profissionais para o cotidiano da área. Se os teóricos nos permitem 

refletir sobre a permanência de uma forma de pensamento ao longo do tempo e em 

diferentes tradições e idiomas, é o instrumental que nos permitirá identificar como uma 

forma de pensamento consolidado permeia diferentes instituições, plasmado pelos 

arquivistas no método adotado para arranjar e descrever cartas. 

 

3.3 Reconsiderações sobre a organização de cartas 

 

Nesta subseção, realizaremos uma incursão nos manuais da área, através da qual 

aspiramos identificar as menções à correspondência no arquivamento. Delimitamos a 

seleção dos manuais utilizados às produções entre 1967 e 1988, por localizarmos neste 

período a produção do primeiro manual sobre procedimentos para organização de 

arquivos pessoais pelo CPDOC, em 1980. A seleção dos manuais nos permitirá a 

compreensão do desenvolvimento das práticas de organização da correspondência. 

Para nossa análise, selecionamos as publicações que definimos como manuais: 

Arquivo e documentação (1967), Técnica de arquivo (1968), A técnica de arquivar 

(1970), Arquivística = Técnica; Arquivologia = Ciência (1985) e, no âmbito da 

organização dos arquivos pessoais, o Manual de procedimentos técnicos adotados pelo 

CPDOC na organização de arquivos privados contemporâneos (1980). Consideramos 

como híbridas entre as definições de tratado e manual, as publicações Arquivo: teoria e 

prática (1986) e Arquivos permanentes: tratamento documental (1988). 

O recorte estabelecido buscou demarcar o período da década de 1970, pois este 

representou um laboratório de “sistematização da teoria, da metodologia e da moderna 

prática da arquivologia, tal como elas vinham se desenvolvendo há algum tempo em 



67 
 

alguns países do exterior” (BELLOTTO, 2016, p. 16), sendo este um período de 

discussão e organização da Arquivologia brasileira. 

De acordo com Bellotto (2016), a experiência vivenciada no cenário brasileiro 

teve seus primeiros passos na valorização dos estudos arquivísticos no Brasil, com a ida 

de profissionais brasileiros para estágios em instituições arquivísticas do exterior, a 

criação da Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB) no Rio de Janeiro, em 1971, 

os sucessivos congressos e seminários organizados por essa associação e pela criação 

dos cursos universitários específicos da área. 

O locus de impulso na capacitação dos profissionais da área pode ser mapeado a 

partir das publicações que tinham o intuito de instruir as atividades inerentes à profissão 

de arquivista do serviço público e privado. 

Em uma primeira análise dos manuais selecionados, é possível identificar que a 

terminologia adotada para as funções arquivísticas (classificação, arranjo e descrição) e 

para as atividades de protocolo e ordenação é compreendida de formas diferentes pelos 

autores, e, muitas vezes, não há consonância com a teoria da área. São adotados termos 

conflitantes, como, por exemplo, para a classificação e ordenação, que, em geral, são 

erroneamente entendidas como sinônimos. 

Por definição, entendemos a ordenação como a “disposição dos documentos de 

uma série, a partir de elemento convencionado para sua recuperação” (CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996, p. 64) e a classificação como “sequência de operações que, de 

acordo com as diferentes estruturas, funções e atividades da entidade produtora, visam a 

distribuir os documentos de um arquivo” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p 30). 

Nesse sentido, a função classificação pressupõe a representação intelectual do 

organismo produtor, e a ordenação é a atividade de ordenar documentos nas séries 

estabelecidas na classificação ou arranjo. 

Schmidt e Mattos discutem o conceito de ordenação a partir da análise dos 

verbetes dos dicionários especializados da área. Em seu estudo, os autores não 

encontraram, “na literatura especializada da área, discussões consistentes sobre o 

conceito de ordenação, sua aplicação prática e importância na Arquivística” 

(SCHMIDT; MATTOS, 2017, p. 32). Ainda para os autores, as análises indicam que a 

ordenação de documentos na Arquivística é: 

 

(I) considerada sinônimo de arranjo; (II) vista como semelhante aos 

métodos de arquivamento; (III) entendida como uma etapa da 
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classificação arquivística; (IV) utilizada enquanto método de 

classificação arquivística; (V) percebida como o arquivamento dos 

documentos físicos; (VI) utilizada para a recuperação de unidades ou 

séries documentais; (VII) uma atividade de organização de arquivos. 

(SCHMIDT; MATTOS, 2017, p. 37). 

 

As análises dos autores nos permitem reconhecer as possíveis interpretações da 

ordenação nos dicionários, e que também são encontradas em alguns manuais 

selecionados para essa subseção. Como exemplo, o manual Arquivo e documentação 

(1967), que afirma que a “classificação e ordenação constituem partes integrantes do 

método”, e que classificar “é distribuir em classes, ou determinar as categorias em que 

se divide e subdivide um conjunto” (GOMES, 1967, p. 37). O manual divide a 

classificação em: alfabética, numérica, específica, geográfica, ideológica e cronológica. 

E a correspondência é mencionada nas classificações alfabética, numérica e 

cronológica. 

O manual compreende que, no caso da classificação alfabética, as classes são 

estabelecidas a partir das letras do alfabeto e, no caso da correspondência, a 

identificação é feita pelo sobrenome do remetente. A ordenação seria a disposição 

alfabética dos documentos no interior da série e a lógica proposta é a mesma para a 

correspondência na classificação numérica e cronológica. 

A compreensão da ordenação e classificação em outros manuais é semelhante, 

sendo que a nomenclatura pode ser distinta. No manual Técnica de arquivo (1968), são 

denominadas atribuições do arquivo: receber, classificar e distribuir a correspondência. 

Nesse caso, para o manual a classificação tem outra a natureza: ostensiva ou ordinária 

(pela qual a divulgação não prejudica a administração), confidencial (que é de caráter 

pessoal ou referente a assuntos restritos), reservada (onde a reserva é transitória) e 

secreta (que exige absoluto sigilo) (DANNEMANN, 1968, p. 6). Ainda no mesmo 

manual, a classificação e a ordenação também aparecem como sinônimos, sob o termo 

“método de arquivamento”. 

No manual Arquivística = Técnica; Arquivologia = Ciência (1985), as autoras 

apresentam os métodos de arquivamento divididos em básicos (alfabético, geográfico, 

numérico e por assunto) e padronizados (automático, variadex, soundex, rôneo, 

mneumônico). Dentre os métodos de arquivamento, o manual estabelece que os 

arquivos e fichários podem ser organizados em ordem alfabética, geográfica, 

cronológica e por assunto (CASTRO; CASTRO, 1985, p. 79-80). 
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É importante ressaltar que os manuais referem-se às atividades de protocolo e 

arquivo corrente em arquivos institucionais. E resgatamos tais instruções de organização 

com o intuito de compreender as noções disseminadas para a organização da 

correspondência, uma vez que as primeiras adaptações de tratamento documental para 

arquivos pessoais são oriundas das diretrizes de organização dos arquivos institucionais. 

Nesse sentido, identificamos que os manuais são discrepantes no entendimento 

do termo classificação, adotando definições conflitantes e propondo o entendimento de 

classificação como ordenação. As formas de ordenação estabelecidas para a 

correspondência priorizam o alfabético e o cronológico. 

Outro ponto apresentado nos manuais e que merece menção é a “pasta 

miscelâneas” (PRADO, 1970; GOMES, 1967), que representam um recurso para 

“abrigar a correspondência avulsa; o pequeno número de documentos de determinados 

assuntos ou pessoas, não justificando a abertura de pastas individuais, é colocado em 

pastas miscelâneas” (PRADO, 1970, p. 41). 

A pasta miscelâneas é uma orientação que, na tentativa de ordenar a 

correspondência avulsa, acaba comprometendo as formas de organização propostas nos 

manuais. Se a ordenação da correspondência é uma forma de facilitar o acesso, criar 

uma pasta miscelânea como subterfúgio para agrupar os correspondentes menos 

assíduos representa uma escolha controversa. 

A apreciação sumária dos manuais nos possibilita algumas considerações: (I) as 

primeiras publicações para instruir os profissionais da área são pautadas na organização 

física dos documentos e desconsideram uma perspectiva intelectual de representação 

dos conjuntos; (II) os métodos de classificação e ordenação da correspondência são 

entendidos como sinônimos; (III) a correspondência é classificada/ordenada como 

forma de agilizar a localização física das cartas; e (IV) a utilização da pasta miscelâneas 

é um recurso que subverte a lógica de arquivamento proposta nos manuais. 

Conforme exposto, os primeiros manuais buscam instrumentalizar o profissional 

para o desenvolvimento de atividades de arquivamento que se preocupam com a 

localização do documento visando facilitar seu acesso e uso, ao invés da representação 

do contexto de produção dos documentos e das atividades que lhes deram origem. 

Reconhecemos que os manuais produzidos por Marilena Leite Paes (1986) e 

Heloísa Bellotto (1988) progridem nas considerações sobre o tratamento documental e, 

mesmo sintetizando instruções para os profissionais, buscam realizar um diálogo com a 

produção teórica da área. 
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Nesse sentido, é possível observar o contraste entre os manuais que têm por 

objetivo exclusivamente orientar sobre a execução das atividades do arquivo sem crítica 

e aqueles que, mesmo buscando orientar sobre a prática, passam a estabelecer um 

diálogo com os postulados da área e seus princípios basilares. 

Se hoje podemos reconhecer que vivemos um cenário diferente sobre a produção 

de conhecimento da Arquivologia, o desenvolvimento desses esforços de pesquisa tem 

por base o laboratório que representou a década de 1970 e as subsequentes, como 

observa Bellotto. 

Tal área, entre nós, surgiu tanto como ramo do conhecimento e 

profissão quanto, também, como adoção do conjunto de labores 

arquivísticos imprescindíveis ao bom andamento institucional dos 

órgãos públicos e das organizações privadas. As duas décadas 

seguintes trouxeram a consolidação necessária para a área no 

concernente à formação em nível universitário, à teoria, às técnicas e à 

organização profissional em associações e em grupos de trabalhos, de 

tal modo que conseguimos entrar no século XXI de “cabeça erguida”. 

(BELLOTTO, 2016, p. 16). 

 

O percurso de consolidação de um corpo de conhecimento e da autonomia 

profissional da área foi gradual e, mesmo que os arquivos institucionais fossem o objeto 

de interesse dos profissionais, os arquivos pessoais vêm se desenvolvendo como um 

objeto de tímido e curioso interesse. 

No Brasil, a década de 1970 também foi o espaço para a criação de instituições e 

segmentos destinados à guarda e preservação de arquivos pessoais. Criado em 1973, a 

partir da doação do arquivo do ex-presidente Getúlio Vargas, o Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) teve impacto na 

sistematização de uma metodologia para arquivos pessoais ao publicar, em 1980, o seu 

Manual de procedimentos técnicos adotados pelo CPDOC na organização de arquivos 

privados contemporâneos
18

. 

Outras instituições foram criadas nesse sentido, como o Arquivo de Edgar 

Leuenroth (AEL) da UNICAMP, em 1974, que teve início a partir da aquisição da 

coleção reunida pelo militante anarquista Edgar Leuenroth durante toda sua vida. E a 

criação, em 1972, do Arquivo-Museu de Literatura Brasileira (AMLB), instalado na 

Fundação Casa de Rui Barbosa, pela Portaria n. 005, de 18/10/1972, e destinado a 

custodiar acervos de escritores e literatos. 

                                                           
18 Além do manual publicado em 1980, o CPDOC publicou, respectivamente, em 1986 e 1994 outras 

duas versões do Manual de procedimentos técnicos em arquivos privados; e, em 1998, Metodologia de 

organização de arquivos pessoais: a experiência do CPDOC. 
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A institucionalização de conjuntos de natureza pessoal se deu em paralelo ao 

crescente interesse de pesquisa pelo tipo biográfico, pelas relações privadas e pela 

correspondência pessoal, facultando iniciativas em prol da organização e do estudo 

sobre os arquivos pessoais. Esses conjuntos, por representarem no imaginário social o 

acesso à intimidade, sempre despertaram curiosidade e, com isso, constituíram-se em 

um campo de pesquisa. 

As primeiras orientações para a organização dos conjuntos de natureza pessoal 

advêm do Manual de procedimentos técnicos adotados pelo CPDOC na organização de 

arquivos privados contemporâneos, e as práticas estabelecidas ali foram utilizadas por 

muitos profissionais no arranjo e descrição de arquivos pessoais. 

O manual estabelece para o arranjo que a organização documentos é por séries, 

que devem ser o mais abrangente possível, podendo ser divididas em subséries 

(CPDOC, 1998, p. 13). As séries, subséries e os dossiês podem ser constituídos por 

diferentes critérios: funcional, temático, geográfico, tipológico (CPDOC, 1998, p. 13-

14). 

O arranjo tipológico “agrupa documentos por tipo/espécie. Os mais comumente 

encontrados nos arquivos do CPDOC são correspondência, documentos pessoais, 

produção intelectual e recortes de jornais” (CPDOC, 1998, p.13-14). 

O manual define que a série correspondência é composta por cartas, telegramas, 

cartões e bilhetes. E exemplifica: série Correspondência do Arquivo Juraci Magalhães e 

dossiê Cartas Comerciais e Circulares (CPDOC, 1998, p. 14). 

O estabelecimento da série correspondência no primeiro manual para 

organização de arquivos pessoais é compreensível após revisitarmos os teóricos da área 

e os manuais produzidos no mesmo período da publicação deste manual especializado. 

Entretanto, é incongruente a convenção de uma série sob o termo correspondência, que 

não é um tipo ou espécie documental, em um critério de arranjo que se define como 

tipológico. 

A estrutura de arranjo proposta pelo CPDOC para arquivos pessoais também não 

é satisfatória. O estabelecimento de classes amplas como forma de identificar as funções 

do produtor produz uma representação ambígua, que pode permitir a dupla classificação 

de um mesmo documento. Pois, como a produção documental em arquivos pessoais 

prescinde de autonomia e instrumentos reguladores fluidos, especialmente nos 

documentos que dizem respeito à intimidade, um mesmo documento pode pertencer a 

uma dupla esfera da vida pessoal. 
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No âmbito da descrição das cartas, o manual orienta que a descrição da 

correspondência no inventário utilize a fórmula “correspondência (nº) entre...” 

(CPDOC, 1998, p. 27), o que reforça uma sub-representação da carta na descrição, ao 

apenas identificar os correspondentes. A identificação dos correspondentes é 

importante, mas não é representativa para descrever uma carta. 

Podemos considerar que o manual produzido pelo CPDOC/FGV em 1980 e suas 

reedições foram um esforço pioneiro. No entanto, tais esforços em prol da 

sistematização de uma metodologia para arquivos pessoais, apesar de representarem um 

marco, não foram capazes de exercer um empenho teórico-metodológico capaz de 

garantir impulsos pormenorizados na representação mais adequada desses conjuntos em 

consonância com a teoria basilar da área. 

Para além, a produção de conhecimento arquivístico foi, por muito tempo, 

pensada a partir de dimensões empíricas e longe do locus acadêmico, e cujos resultados 

eram registrados em manuais e modos de fazer (JARDIM, 2012, p. 136). No âmbito dos 

arquivos pessoais, essas relações se expressam com o acréscimo da tentativa de 

aplicação de práticas de organização oriundas dos arquivos institucionais, que não 

reconheciam ou negavam a natureza do espaço regulador da sua produção. 

Consideramos que a reflexão sobre um tratamento mais adequado para os 

arquivos pessoais no cenário arquivístico brasileiro foi construída ao longo dos últimos 

trinta anos. Em 1985, a pesquisadora Ana Maria de Almeida Camargo, na época 

diretora do Arquivo do Município de Rio Claro, recebeu na instituição o arquivo 

pessoal do integralista Plínio Salgado. A experiência vivenciada no processo de 

descrição desse conjunto instigou a publicação, em 1988, de um artigo intitulado 

Arquivos pessoais: uma proposta de descrição, que compartilha a experiência de 

representação desse conjunto a partir dos princípios arquivísticos. 

 

A fim de conservar “o máximo de polissemia intrínseca ao arquivo” e 

de colocá-lo à disposição do maior número possível de destinatários, é 

preciso descrevê-lo de acordo com a sua estrutura interna e não a 

partir dos assuntos ou temas a que porventura estejam associados os 

documentos que conserva. (CAMARGO, 1988, p. 22). 

 

A preocupação de descrição do arquivo para além dos métodos convencionados 

pelas bibliotecas, que, ao tratar esses conjuntos, recuperava os temas e assuntos nos 

quais os documentos se agrupavam, foi prógona na forma de compreensão desses 

conjuntos e sua adequada representação. 
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As iniciativas de descrição do arquivo Plínio Salgado desenvolveram-se e 

alcançaram uma tônica de abordagem contextual para arquivos pessoais na obra Tempo 

e circunstância, de 2007, que representa um marco na construção de uma nova 

abordagem para o tratamento de arquivos pessoais, que inclui a utilização de espécies e 

tipos documentais para a descrição desses conjuntos. Tal iniciativa e outras, que 

promovem uma abertura teórica a partir de abordagens que considerem os arquivos 

pessoais a partir das suas nuances e potencialidades, serão discutidas na próxima seção. 

O intuito desta seção foi delinear as fronteiras da carta pessoal como uma prática 

socialmente construída, que, reconhecida pelo seu potencial informacional ou pelas 

relações de que é prova, integra os conjuntos que são preservados em instituições de 

custódia de arquivos. O reconhecimento dos arquivos pessoais e, consequentemente, 

dos documentos que integram esse conjunto, como a carta pessoal, não significou que as 

partes desse todo teriam uma representação coerente no arranjo e na descrição de 

documentos. 

Nesse sentido, buscamos desenhar os contornos dessa espécie documental e, ao 

apresentar suas características, permitir a compreensão da sua complexidade que, muitas 

vezes, é justificativa para escolhas metodológicas de sub-representação. Por 

acreditarmos que a teoria basilar da área reúne elementos fundamentais para a 

compreensão da missão dos arquivistas, revisitamos os tratados da área para 

compreender o lugar da correspondência entre os teóricos clássicos. 

O percurso por diferentes tônicas de pensamento acerca das considerações 

teóricas da área sobre a correspondência e a carta foi oportuno ao permitir a reflexão 

sobre como se condicionou a adoção da série correspondência. Entendemos que as 

menções a esta série nos tratados arquivísticos podem ser identificadas no sistema de 

registro, que dividia a correspondência em recebida e expedida. Entretanto, os tratados 

da área não discutem ou definem o porquê da adoção da série correspondência; apenas 

mencionam que foi uma prática empregada e/ou que deve ser adotada por ser coerente. 

Após a nossa incursão na teoria e prática neste capítulo, acreditamos não ser 

possível identificar o que motivou a adoção da série correspondência. Entretanto, as 

investigações nos tratados e nos manuais da área nos permitiram localizar discussões e 

reflexões que demonstram que a teoria arquivística em seus clássicos menciona a carta 

pessoal e familiar, e, mesmo que o seu reconhecimento seja reticente ou reservado às 

cartas produzidas por personalidades ilustres, ele é existente e isso é muito significativo. 
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4 TIPOS DE CARTAS: UMA SONDAGEM 

 

De onde, frequentemente me perguntava, surgira o princípio da vida? 

Era uma questão densa, que sempre foi considerada um mistério; 

ainda assim, quantas coisas não descobriríamos se a covardia e o 

descuido não contivessem nossos questionamentos. 

Mary Shelley 

 

Inicialmente, percorremos a teoria clássica da área para compreender como o 

indivíduo foi incorporado no conceito de arquivo como produtor de documentos. 

Investigamos, também, as possíveis rotas de uma teoria sobre arquivos pessoais, por 

meio das publicações em periódicos. Outro ponto do nosso itinerário buscou desenhar 

os contornos da prática epistolar e entender as cartas como documentos de arquivo. 

O cenário até o momento nos possibilita refletir sobre os modelos clássicos de 

arranjo e descrição de cartas em arquivos pessoais. O modelo consagrado no Brasil, 

derivado do Manual de procedimentos técnicos adotados pelo CPDOC na organização 

de arquivos privados contemporâneos, adota o uso da série correspondência no arranjo 

e a identificação dos correspondentes na descrição. Reconhecemos que tal abordagem 

produz uma sub-representação das cartas, não gerando instrumentos de pesquisa que 

auxiliem de forma efetiva o usuário e nem cumprindo o que se espera do arranjo 

documental: a representação do produtor e das suas funções e atividades. 

Defendemos que as cartas, quando representadas nas funções de arranjo e 

descrição e vinculadas à atividade que lhes deu origem, possibilitam ao arquivista e ao 

usuário, através do tipo documental, a real compreensão do contexto de produção. 

O papel dos arquivistas nas funções de arranjo e descrição é o de representar o 

arquivo e os documentos de forma a explicitar as relações que constituem o arquivo. 

Essa tarefa, nada simples, é muitas vezes mal interpretada tanto por aqueles que se 

servem dos produtos elaborados pelo arquivista, e até mesmo por muitos profissionais 

que criam quaisquer outras representações, menos a do arquivo e de seus documentos. 

Retomadas as ideias centrais da nossa discussão, apresentaremos nessa seção 

um caminho possível para a representação de cartas em arquivos pessoais. Nossa 

sondagem parte da análise de uma pequena amostragem de alguns instrumentos de 

pesquisa, a fim de demonstrar uma tendência de representação pautada nos clássicos 

modelos de arranjo e descrição de cartas. Como contraponto, apresentaremos as 

iniciativas que se utilizam da tipologia documental em arquivos pessoais com o 
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objetivo de apresentar a tipificação de cartas como um campo possível para o 

tratamento de cartas. 

 

4.1 “Sempre foi assim”: arranjo e descrição de cartas 

 

Arquivos pessoais são constituídos por documentos produzidos com o objetivo de 

atender às necessidades de seu produtor. Esses conjuntos documentais representam, por 

meio dos documentos que os compõem, as funções desempenhadas pelo seu produtor e as 

relações estabelecidas com seus interlocutores, ao passo que retratam indícios do caráter 

individual e também das relações mantidas com pessoas e instituições; tais conjuntos por 

sua natureza, são produtos socioculturais e fontes sobre modos de viver. 

Criados por razões pessoais, mantidos e organizados por indíviduos, esses 

arquivos podem ser socialmente reconhecidos, e tornarem-se memoráveis, quando 

identificado um valor secundário (valor de pesquisa), assim ingressando em instituições 

de custódia. Ao serem preservados, esses documentos passam a integrar o patrimônio 

arquivístico. E, conforme destaca Oliveira, 

 

O ingresso dos arquivos pessoais em instituições de preservação e 

acesso não é só devido ao reconhecimento da importância para a 

sociedade dos documentos que reúne, mas também do desejo dos 

herdeiros e sucessores do titular do arquivo em preservar o conjunto 

de documentos, e, por seu meio, imortalizar o seu titular. E, 

igualmente, do interesse de instituições em investir na preservação, 

organização e difusão desses conjuntos. Cada uma das partes 

envolvidas possui objetivos específicos e desempenha funções 

relacionadas a eles. Mas nenhum dos objetivos das partes se 

assemelha às motivações que dão origem ao documento. (OLIVEIRA, 

2016, p. 190). 

 

Nesse sentido, os documentos, ao serem reconhecidos e institucionalizados, 

mudam de certa forma o seu status jurídico, uma vez que, “enquanto permanecem no 

ambiente privado, prevalecem a individualidade humana, o direito do produtor e o de 

seus interlocutores. Mas, ao integrarem uma instituição (porque podem ser de interesse 

da sociedade), passam a ser incorporados ao coletivo” (OLIVEIRA, 2016, p. 10). 

No Brasil, a Lei 8.159 de 8/01/1991 – conhecida como Lei de Arquivos –, 

seguindo determinações constitucionais, estabelece o que são arquivos públicos e os 

diferencia dos arquivos privados, e determina que “arquivos privados podem ser 

identificados pelo Poder Público como de interesse público e social, desde que sejam 
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considerados como conjunto de fontes relevantes para a história e desenvolvimento 

científico nacional” (LEI 8.159, capítulo III, art. 12). O reconhecimento dos arquivos 

pessoais como fontes de memória e entendimento da sociedade introduziram esses 

conjuntos em instituições arquivísticas ou em outras organizações com o 

comprometimento em prol da preservação e acesso. E, conforme destaca Oliveira, 

“esse processo implica na retirada de documentos produzidos na privacidade da 

intimidade e sua colocação em ambientes coletivos públicos, para que sejam acessados 

por estranhos à sua produção” (OLIVEIRA, 2016, p. 13). 

O ingresso desses conjuntos em instituições de custódia inaugura um processo 

de torná-los acessíveis ao conhecimento de todos. A lógica do acesso só é possível por 

meio do processamento técnico, no qual os arquivistas, no exercício do seu ofício, 

arranjam, descrevem e produzem instrumentos de pesquisa representando os 

documentos para potenciais usuários. No âmbito de sua atuação, esses profissionais 

representam os especialistas que possuem o papel de mediador e legitimador, também 

sendo, conforme defende Oliveira (2012), o primeiro pesquisador dos documentos. 

De acordo com Angelika Menne-Haritz, “os arquivistas são os únicos 

especialistas que possuem as ferramentas teóricas e metodológicas para tornar a 

evidência acessível e assim revelar o contexto exploratório da informação” (MENNE-

HARITZ, 2005, p. 34). Já Randall Jimerson (2008), por meio da metáfora do 

restaurante, evidencia o poder da interpretação e da mediação, no qual o arquivista é o 

responsável pelo atendimento e, por meio de cardápios (instrumentos de pesquisa), 

serve ao usuário. 

São muitos os recursos para retratar o papel dos arquivistas como mediadores 

essenciais na produção de conhecimento sobre os arquivos. O olhar do arquivista sobre 

os documentos é permeado por questões distintas das que o usuário carrega, e esses dois 

olhares sobre os arquivos se contrapõem como duas modalidades de abordagem dos 

documentos, complementares e antagônicas. Segundo Camargo (2016), o papel do 

arquivista em relação aos documentos, 

 

é a do profissional que identifica, descreve e disponibiliza os arquivos 

para um público indefinido de usuários. Tais atividades supõem não 

apenas um profundo conhecimento da entidade produtora, mas a 

procura dos vínculos necessários entre os itens documentais 

remanescentes de seu funcionamento ao longo do tempo. O trabalho 

do arquivista está centrado, pois, na busca do sentido original desse 

processo de acumulação, sem qualquer preocupação com o caráter 
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polissêmico que a leitura dos documentos invariavelmente sugere. 

(CAMARGO, 2016, p. 6). 

 

Nesse sentido, o papel do arquivista precede os questionamentos e experiências 

que diferentes comunidades de usuários podem experimentar ao pesquisar esses 

documentos. E, segundo Yeo, “ao interagir com documentos, assim como com outros 

objetos de fronteira, cada comunidade trará suas próprias perspectivas, suas próprias 

ideias sobre o que é significativo e seus próprios critérios de identidade” (YEO, 2010, p. 

98, tradução nossa). 

Ao considerarmos os processos de institucionalização, tratamento técnico e 

acesso dos arquivos é importante levar em consideração que os documentos 

preservados nestes não foram criados sob o intuito de atender os potenciais usos de 

futuros usuários. Sua gênese é condicionada pela necessidade de registrar uma ação no 

desempenho das atividades de seu produtor. Isso nos leva a considerar que, 

“produzidos como meio e não como fim em si mesmos, os arquivos são capazes de 

assegurar um testemunho autêntico das ações, processos e procedimentos que 

provocaram a sua existência” (MACNEIL, 1994, p. 13, tradução nossa). 

Independente dos possíveis interesses de nossos usuários e das interpretações 

que eles possam fazer dos documentos, não nos cabe inferir discursos sobre os 

documentos. O trabalho arquivístico deve manter em seu horizonte que a representação 

dos documentos orienta-se por explicitar relações e expor nos instrumentos da área o 

sentido pelo qual um documento foi criado. Uma vez que, 

 

documentos não são feitos para a posteridade. Documentos são 

produzidos porque são necessários para aqueles que os produziram, 

não como coleções de informações, mas como ferramentas de 

trabalho intelectual para o direcionamento e controle dos processos 

de decisão cooperativa. E, portanto, são confiáveis. Quanto melhor 

eles tiverem servido os propósitos primários iniciando e controlando 

o trabalho intelectual com objetivo, mais eles são autênticos e 

fidedignos em tornar claros esses processos para os propósitos 

secundários, sejam eles evidenciais ou informativos. (MENNE-

HARITZ, 2005, p. 33). 

 

Nesse sentido, ao falarmos do relacionamento entre documentos, do lugar que 

um documento ocupa em um conjunto e do lugar de um conjunto em uma organização, 

estamos relacionando diferentes contextos que permeiam os documentos e que podem 

ser acionados em conjunto ou isoladamente. Representar o sentido originário pelo qual 



78 
 

um documento foi criado e a ação que ele cumpre é parte da lógica de processamento 

empreendida pelos arquivistas. Como exemplificação, 

 

uma carta de amor: mesmo que seus interlocutores não mais existam, 

representa ainda a manifestação de sentimentos entre os envolvidos e 

a existência de uma relação de afeto. E pode também ter valor de 

pesquisa sobre as formas de manifestação de sentimentos em dado 

período. Mas por mais que possa ganhar outros significados ou ser 

utilizada para outros fins, a carta de amor será sempre o documento 

que registrou o afeto entre dois amantes, e isso não se perde jamais. 

(OLIVEIRA; PENNA; SOBRAL, 2017, p. 4). 

 

Entender o lugar que o arquivista ocupa e quais questões devem orientar o seu 

trabalho ao realizar as funções de arranjo e descrição são elementos importantes para 

que a nossa representação do arquivo esteja cada vez mais alinhada à teoria da área, e, 

com isso, fortaleça o entendimento dos princípios arquivísticos pelos profissionais, ao 

mesmo tempo que cumpre o papel de mediar a experiência dos usuários com os 

documentos. 

Apresentada a nossa discussão inicial, as posteriores reflexões irão localizar os 

elementos significativos da representação arquivística. Por mais que a área tenha aceitado 

o imperativo da normatização, reconhecemos, em consonância com Oliveira, “a 

impossibilidade de padronizar sem ferir a natureza do próprio trabalho e/ou do próprio 

conceito de arquivo” (OLIVEIRA, 2012, p. 56). Entendemos também que os documentos 

que compõem um arquivo pessoal são documentos de arquivo e devem ser 

compreendidos dentro da lógica da teoria basilar da área. 

O arranjo e a descrição em arquivos pessoais devem se preocupar com os 

princípios norteadores da área. Entretanto, a consagração de modelos e sua réplica sem 

crítica por diferentes instituições, aliadas ao imperativo das normas de descrição que são 

preenchidas pelos profissionais sem o menor exame sobre como os arquivos estão sendo 

representados em infindáveis campos da NOBRADE
19

, têm contribuído para uma sub-

representação desses conjuntos. 

O arranjo, para Terry Eastwood, é um processo de identificação de 

relacionamentos. E tem por objetivo “detectar as várias relações evidentes num corpo de 

arquivo, as quais determinam a sua estrutura em agrupamentos identificáveis de 

documentos” (EASTWOOD, 2016, p. 26). 

                                                           
19

 A Norma Brasileira de Descrição Arquivística foi publicada em 2006. E integra as iniciativas 

normatizadoras empreendidas a partir da década de 1980 . 
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A descrição arquivística, para Oliveira, é “uma das funções arquivísticas mais 

relevantes, porque se constitui como um campo de conhecimento e de pesquisa específico 

da arquivologia e orienta o acesso aos arquivos” (OLIVEIRA, 2012, p. 69). Ainda para a 

autora, a descrição e o arranjo são funções de pesquisa e o arquivista, como primeiro 

pesquisador dos documentos, inicia o trabalho de pesquisa “anteriormente ao trabalho de 

arranjo e vai orientar o próprio arranjo lógico ou intelectual. Essa etapa em que ocorre 

uma conjunção entre a descrição arquivística e a definição do arranjo intelectual sinaliza a 

proximidade entre as duas funções” (OLIVEIRA, 2012, p. 69). 

Conforme já foi apresentado, o arranjo e descrição de cartas em arquivos pessoais 

utilizam como categoria a série correspondência no arranjo e identificam o remetente, o 

destinatário e o assunto da missiva como fórmula de descrição. Como forma de aferir a 

problemática debatida, propomos a análise da representação da série correspondência em 

instrumentos de pesquisa
20

 de arquivos pessoais. 

Para essa sondagem, selecionamos arquivos de quatro instituições de preservação 

de arquivos pessoais. Nossa escolha buscou operar em duas lógicas: a primeira 

privilegiou instituições de protagonismo na organização e aquisição de arquivos pessoais 

nas décadas anteriores. Nesse sentido, selecionamos o Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) e o Instituto de Estudos 

Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB)
21

; este segundo, por destacarmos o 

ingresso do acervo de Mário de Andrade, em 1968, na instituição. Visando contemplar 

instituições que se utilizaram dos modelos consagrados na área para organização de 

arquivos pessoais, e hoje desenvolvem pesquisas para consolidação de uma metodologia 

orientada aos tipos documentais, selecionamos a Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) 

e o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST). 

O recorte para essa amostragem considera tais instituições pelo protagonismo na 

custódia de arquivos pessoais. As análises realizadas nos instrumentos de pesquisa 

objetivam identificar o desenvolvimento de padrões consolidados, permitindo-nos 

exemplificar a discussão empreendida nessa pesquisa. 

                                                           
20

 Nossa pesquisa consultou instrumentos disponíveis em plataformas on-line. Entre os acervos 

selecionados utilizamos o inventário do arquivo Alexandre Girotto e do arquivo Rui Barbosa. Os arquivos 

Mário de Andrade e Alzira Vargas do Amaral Peixoto foram analisados a partir do guia de fundos e 

pesquisa na base de dados das instituições.  
21

 Reconhecemos que o modelo de arranjo e descrição empregado no arquivo Mário de Andrade não é um 

reflexo da forma pela qual o IEB como instituição arranja e descreve seus arquivos. A escolha do arquivo 

em questão entre os demais, deve-se, a nossa tentativa de analisar o primeiro arquivo pessoal que a 

instituição adquiriu. 
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Destacamos quatro casos que nos permitem problematizar as dificuldades na 

representação do arranjo e descrição de cartas em arquivos pessoais: arquivo Alzira 

Vargas do Amaral Peixoto (CPDOC/FVG), arquivo Rui Barbosa (FCRB/Minc), arquivo 

Mário de Andrade (IEB/USP) e o arquivo Alexandre Girotto (MAST/C&T), 

sistematizados no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 

Acervo 
Instituição de 

Custódia 
Séries do Arranjo 

Especificações da Série 

Correspondência 

Alzira 

Vargas do 

Amaral 

Peixoto 

CPDOC  Getúlio Vargas 

- Acervo Getúlio Vargas 

- Getúlio Vargas meu pai 

- Homenagens 

 Trabalho de Terceiros 

 Vida Privada 

- Assuntos Familiares. 

- Assuntos Pessoais. 

- Correspondência Pessoal. 

- Documentação Pessoal. 

- Escritos Avulsos. 

- Membros da Família. 

 Vida Pública 

- Correspondência Geral. 

- Exílio. 

- Gabinete Civil 

- Estado do Rio de Janeiro 

- Fundação Darcy Vargas 

- Legião Brasileira de 

Assistência 

- Segundo Governo 

- Tempos de JK 

- Regime Militar 

- Fundação Getúlio Vargas 

 Discos 

 Fotografia 

 

A correspondência aparece como 

subsérie nesse arquivo. Na 

Descrição da série Vida privada, a 

subsérie Correspondência Pessoal 

é descrita com menção aos 

correspondentes: Gilberto Amado, 

Fernando de Azevedo, Raul Bopp, 

Nair Teffé e Pink Wainer. Na série 

Getúlio Vargas, há menção à 

correspondência trocada com 

Getúlio Vargas durante o exílio em 

São Borja/RS. 

Alexandre 

Girotto 

MAST  Pessoal 

 Programa de Processamento de 

Urânio 

- Documentos Administrativos 

- Documentos Técnicos 

- Correspondência 

 Energia Nuclear 

- Política Nuclear na imprensa 

brasileira 

- Discursos 

 Documentos Diversos 

 Documentos Iconográficos 

 Documentos Impressos 

 Documentos Tridimensionais 

 

A Correspondência aparece como 

subsérie dentro da série Programa 

de Processamento de Urânio. 

Mário de 

Andrade 

IEB  Correspondência 

- Correspondência Ativa 

- Correspondência de 

A série Correspondência é dividida 

em 3 subséries: Correspondência 

Ativa, Correspondência de 
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terceiros 

- Correspondência Passiva 

 Discos 

 Documentação Complementar 

 Documentação Pessoal 

- Documentação Familiar 

- Outros 

 Documentação Póstuma 

 Documentação Profissional 

- Biblioteca de Araraquara 

- Conservatório Dramático 

Musical 

- Críticas e Pesquisas 

- Discoteca Pública Municipal 

- Discursos dos alunos 

- Escola Nacional de Música 

- Instituto de Estudos 

Genealógicos 

-MA Compositor e Poeta 

(interpretações) 

- MA Conferencista 

- MA Escritor 

- MA Professor de Piano 

- MA tradutor 

- Projeto Cinema Educativo 

- Sociedade de Etnografia e 

Folclore 

- SPHAN 

- Universidade Federal do Rio 

de Janeiro 

- Outros 

 Dossiê 50 anos de Mário de 

Andrade 

 Fotografia 

 Literatura Popular 

- Dossiê Literatura Popular 

- Folhetos de Cordel 

 Manuscritos 

- Manuscritos de Mario de 

Andrade 

- Manuscritos de Outros 

Escritores 

 Marginália apensa 

 Negativos Originais 

 Santinhos 

Terceiros e Correspondência 

Passiva. A subsérie 

Correspondência Ativa divide-se 

em 14 dossiês: Ativa; Ativa 

anexada – fac-símiles; Ativa escrita 

pelo Secretário em nome de MA; 

Ativa escrita pelo Secretário em 

nome de MA na série 

Documentação Burocrática; Ativa 

escrita pelo Secretário em nome de 

MA na série Documentação 

SPHAN; Ativa escrita pelo 

Secretário de MA na série 

Manuscritos Mário de Andrade; 

Ativa lacrada; Ativa lacrada escrita 

pelo Secretário em nome de MA; 

Ativa na série Documentação 

Burocrática; Ativa na série 

documentação SPHAN; Ativa na 

série Manuscritos de Vários 

Autores; Ativa na série Manuscritos 

Mário de Andrade; Ativa 

resgatada; MA-C-CAA. 

A subsérie Correspondência de 

Terceiros divide-se em 6 dossiês: 

MA-C-CTª; Terceiros lacrada sob 

custódia de Mário de Andrade; 

Terceiros sob custódia de MA na 

Coleção de Artes Plásticas; 

Terceiros sob custódia de MA na 

série Documentação SPHAN; 

Terceiros sob custódia de MA na 

série Manuscritos Mário de 

Andrade; Terceiros sob custódia de 

Mário de Andrade; Outros. 

A subsérie Correspondência 

Passiva divide-se em 18 dossiês: 

MA-C-CPaDB; MA-C-CPDD; MA-

C-CPMVVA; Passiva; Passiva 

documentação Departamento de 

Cultura; Passiva lacrada; Passiva 

lacrada recebida por intermédio do 

secretário de MA; Passiva na 

Coleção de Artes Plásticas de MA; 

Passiva na série Desenhos Infantis; 

Passiva na série Documentação 

Burocrática; Passiva na série 

Documentação SPHAN; Passiva na 

série Documentação SPHAN 

recebida por intermédio do 

secretário de MA; Passiva na série 

Manuscritos de vários autores; 

Passiva na série Manuscritos de 

Mário de Andrade recebida por 

intermédio do secretário de MA; 

Passiva na série Marginália Vária; 

Passiva no Arquivo Gilda de Melo 

e Souza; Passiva recebida por 

intermédio do secretário de MA. 
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Rui 

Barbosa 

Arquivo 

Histórico 

Institucional/ 

FCRB 

 Correspondência Geral 

 Ministério da Fazenda 

 Causas Jurídicas 

 Produção Intelectual 

 Segunda Conferência da Paz 

em Haia 

 Embaixada em Buenos Aires 

 Iconografia 

 Cartografia 

 Miscelânea 

 Documentação Complementar 

A série Correspondência Geral 

reúne, cartas, telegramas, ofícios, 

cartões etc., recebidos por Rui 

Barbosa ao longo da sua vida. Na 

descrição das séries 2ª Conferência 

da Paz em Haia e na série 

Embaixada em Buenos Aires, 

incluem-se como documentos 

cartas e ofícios.  

 

A série correspondência integra o arranjo dos acervos sistematizados no Quadro 1. 

O processamento de cada conjunto foi realizado em períodos distintos, sendo o arquivo de 

Rui Barbosa o primeiro a ter seu inventário publicado, em 1983. 

Uma primeira organização do arquivo de Rui Barbosa teve início na década de 

1950. Os documentos foram identificados “separados por ordem alfabética de signatários 

e por assuntos; dispostos em pastas suspensas nos arquivos de aço, ficaram distribuídos 

em duas grandes séries, Correspondência e Originais” (MELLO; MENDONÇA, 1997, p. 

31). Maria Celina Goulart do Amarante, na época responsável pela organização do 

arquivo, relata que: 

 

Na série Correspondência – particular, política, literária – abria-se para 

cada signatário relevante uma pasta entrando pelo nome completo e os 

documentos eram arranjados dentro das pastas em ordem cronológica. 

Os menos relevantes entravam pelo último sobrenome. Assim, 

exemplificando, encontravam-se nas primeiras gavetas: A – Azeredo – 

Azeredo, Antônio de. (político matogrossense com que Rui se 

correspondeu durante anos). O seu arranjo obedecia à mais rigorosa 

ordem alfabética. (MELLO; MENDONÇA, 1997, p. 31). 

 

O arranjo que inicialmente orientou a organização do arquivo Rui Barbosa seguiu 

o princípio de ordenação dos papéis e não empreendeu uma representação a partir de uma 

lógica intelectual. Conforme analisamos na seção 2, a ordenação alfabética dos 

correspondentes obedece uma das possíveis formas de organização que os manuais 

recomendam. É importante observar também que, no primeiro arranjo desse arquivo, são 

estabelecidas duas séries: correspondência e originais. A série originais, que foi 

posteriormente subdividida, era composta pela documentação produzida por Rui Barbosa, 

como conferências, discursos, artigos para jornais, pareceres, resumos e roteiros de 

discursos etc. (MELLO; MENDONÇA, 1997). Essa representação inicial do arquivo Rui 

Barbosa corrobora o entendimento de que o estabelecimento da série correspondência em 
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equivalência à série originais – que pode ser entendida dentro dos modelos disseminados 

como produção intelectual – indica a compreensão da correspondência como obra. Até 

mesmo porque a carta é uma elaboração intelectual que pode conter indícios da produção 

de intelectuais, escritores e políticos etc., sendo muitas vezes editada a partir de recortes 

temáticos ou na íntegra. 

Em 1978, com a inauguração do novo prédio que abrigaria o Arquivo, a 

documentação do arquivo Rui Barbosa foi analisada em sua totalidade e as duas séries 

iniciais (Correspondência e Originais) foram reorganizadas e divididas em cinco séries: 

Originais, Correspondência Geral, 2ª Conferência da Paz em Haia, Embaixada em Buenos 

Aires e Iconografia. Posteriormente, as duas séries iniciais do arranjo desdobraram-se em 

mais outras seis séries: Documentos Pessoais, Ministério da Fazenda, Produção 

Intelectual, Causas Jurídicas, Cartografia e Documentação Complementar. A série 

Correspondência Geral foi mantida e a Originais foi suprimida. Este arranjo com onze 

séries é o que permanece até hoje. 

O arranjo do arquivo Rui Barbosa dialoga com o método disseminado pelo 

CPDOC. A problemática, conforme já discutimos anteriormente, repousa, dentre muitos 

aspectos, sobre a representação do arquivo por meio de unidades artificiais e parâmetros 

temáticos. 

Publicado em 2002
22

, o inventário sumário do arquivo de Alexandre Girotto 

apresenta o arranjo composto por sete séries, das quais, quatro são textuais e foram 

arranjadas em séries e dossiês. As demais séries - Iconografia e Impressos - foram 

organizadas cronologicamente, e a série Tridimensionais foi organizada de acordo com 

parâmetros museológicos. No texto de apresentação dos critérios de organização do 

arquivo, estabelece-se que, 

 

a organização dos documentos textuais foi elaborada através do arranjo 

em séries. Dentro das séries, os documentos foram agrupados em 

dossiês, dispostos cronologicamente pela data do primeiro documentos. 

O arranjo interno destes também foi organizado em ordem cronológica. 

Os dossiês podem abranger vários tipos de documentos (carta, recorte 

de jornal, telegrama, plantas etc.), desde que referente ao mesmo 

assunto. (MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS, 2002, p. 

15). 

 

                                                           
22

 Um dos motivos pelos quais selecionamos esse inventário foi a sua data de publicação ser anterior à 

publicação da NOBRADE. 
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A partir dos critérios apresentados, podemos assinalar algumas inconsistências em 

relação à teoria da área. Definir a representação do arranjo por séries é inadequado, uma 

vez que o estabelecimento de séries é um recurso para a representação hierarquizada das 

funções do produtor. O inventário apresenta o estabelecimento de dossiês por tipo 

documental, desde que referente ao mesmo assunto, e exemplifica a categoria com termos 

genéricos e espécies documentais. Ressaltamos que o tratamento arquivístico não lida 

com os assuntos dos documentos, mas, sim, com as atividades que os originaram. 

Segundo o Dicionário de terminologia arquivística, o dossiê corresponde a uma 

“unidade documental em que se reúnem informalmente documentos de natureza diversa 

para uma finalidade específica” (BELLOTTO; CAMARGO, 2010, p. 44). Nesse sentido, 

e considerando os critérios declarados no inventário, é controversa a categorização da 

correspondência no arranjo como dossiê no interior da série Programa de Processamento 

de Urânio. Para além, em uma análise da descrição dos documentos no interior das séries, 

é possível identificar a presença de cartas no interior das demais séries textuais. 

No arquivo Alzira Vargas do Amaral Peixoto, também é possível identificar que, 

apesar de serem estabelecidas duas subséries destinadas a agrupar a correspondência: 

correspondência pessoal na série Vida pessoal e correspondência geral na série Vida 

pública, as cartas aparecem em outras categorias, tais como: membros da família e exílio. 

O processamento do arquivo pessoal de Alzira Vargas do Amaral Peixoto pelo CPDOC 

teve início em 2003, sendo retomado em 2006. O arquivo foi descrito na base de dados 

Accessus e a estrutura do arranjo pode ser obtida a partir da descrição do guia do acervo. 

É importante ressaltar que a estrutura do arranjo recorre ao uso de categorias genéricas 

dentro dos moldes estabelecidos pelo próprio CPDOC em seus manuais de organização 

de arquivos pessoais. O uso de tais categorias genéricas é ambíguo e não permite que a 

leitura da representação do arranjo gere a compreensão das funções e atividades de seu 

produtor. 

O acervo de Mário de Andrade foi adquirido da família do titular pela 

Universidade de São Paulo em 1967 e doado ao Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) em 

1968. O arquivo teve suas séries estabelecidas antes de 2008. Entre 2010 e 2013, foi 

projetada uma base de dados na qual é possível acessar os verbetes dos documentos 

descritos. 
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O arquivo de Mário de Andrade é composto por 30.000 itens documentais, ainda 

parcialmente processados
23

, e a biblioteca conta com 17.624 volumes processados e uma 

coleção de artes visuais com 1.234 peças. A organização da correspondência de Mário de 

Andrade foi realizada com o auxílio de agências de fomento entre 1989 e 2003, em vários 

projetos. 

De acordo com entrevista concedida por Telê Porto Ancona Lopez à revista online 

Teoria e Debate
24

, a curadora do acervo de Mário de Andrade até 2008 comenta que: 

 

A classificação que coordenei no IEB, apoiada na arquivística, partiu 

da análise do arquivo. Concretizamos essa organização, eu e os 

pesquisadores que comigo trabalharam na equipe Mário de Andrade 

do IEB. Mário de Andrade era organizado: os manuscritos de outros 

escritores, na casa dele, ficavam juntos em uma estante, no hall do 

andar superior. Não havia, contudo, uma listagem ou uma ordenação. 

A identificação vinha dos próprios autores, em autógrafo ou 

datilografia. Desenvolvi metodologia para classificar manuscritos, à 

luz da arquivística, da codicologia e da crítica genética, procurando 

compreender o processo criativo para ordenar os documentos nos 

dossiês. Esse é o aporte teórico novo que marcou a classificação dessa 

série e dos Manuscritos Mário de Andrade. (ANCONA LOPEZ, 

2013). 

 

O posicionamento da curadora na entrevista nos auxilia na tentativa de 

compreender os critérios adotados para o arranjo e descrição do arquivo de Mário de 

Andrade. Nesse sentido, as escolhas metodológicas para o tratamento documental desse 

conjunto desconsideram a teoria da arquivística e demonstram pouco entendimento dos 

princípios da área, como a ordem original. 

A série correspondência no quadro de arranjo divide-se em três subséries: 

correspondência ativa, correspondência de terceiros e correspondência passiva, que se 

desdobram em dossiês. 

O arranjo do arquivo é composto por 13 séries que se desdobram em subséries e 

dossiês. É possível verificar que a representação do arranjo não levou em consideração as 

atividades e funções desempenhadas pelo produtor. As subséries estabelecidas no interior 

de cada série não obedecem à mesma lógica entre si. Os dossiês no interior da 

correspondência ativa, passiva e de terceiros agrupam a correspondência sob categorias 

                                                           
23

 As informações foram retiradas do guia de fundos do IEB. Para saber mais acesse: 

http://www.ieb.usp.br/mario-de-andrade/. Acesso em: 5 mar. 2019. 
24

 A entrevista pode ser acessada em https://teoriaedebate.org.br/2013/02/04/o-mundo-de-mario-de-

andrade/. Acesso em: 5 mar. 2019. 



86 
 

que levam em consideração critérios como correspondência lacrada e até mesmo 

correspondência redigida pelo secretário de Mário de Andrade, José Bento. 

Nos verbetes da base de dados, o campo de identificação do documento aceita 

espécies, formatos e tipos, sendo que em geral a descrição opta pela espécie documental. 

O campo de descrição obedece uma fórmula na qual são registradas a forma de 

tratamento e assinatura da carta; técnica de produção (cópia, xerox, datilografia); o teor da 

carta, ou seja o assunto; data; localidade; remetente e destinatário. Ainda no campo de 

descrição, é comum o registro, em diferentes verbetes, de trechos de notas de Mário de 

Andrade nas cartas; outro recurso descritivo é a nota de pesquisa, na qual são colocadas 

informações adicionais sobre os documentos. 

É importante ressaltar que Oliveira (2012) defende que o processo descritivo não 

se resume à produção de instrumentos de pesquisa e está atrelado a todo o processo de 

produção de conhecimento sobre os documentos, para assim representá-los nos 

instrumentos da área. Entretanto, identificamos que as notas de pesquisa dos verbetes do 

arquivo de Mário de Andrade deslocam-se do sentido proposto pela autora. As notas 

atuam como um instrumento para o aprofundamento da obra do autor, ao sinalizar se 

determinada anotação ou poema foi posteriormente publicado e sob qual título, também 

identificando o cruzamento de obras e cartas entre diferentes personalidades e onde se 

localizam tais documentos. 

Portanto, mais do que replicar as categorias clássicas destinadas à correspondência 

no arranjo (ativa, passiva e de terceiros), é possível constatar que a experiência de 

tratamento documental do arquivo Mário de Andrade subverte a lógica de produção de 

conhecimento sobre o arquivo como forma de explicitar vínculos e oferecer uma 

representação que seja isenta de interpretações sobre os documentos. As séries do próprio 

arranjo refletem as parcelas do acervo que foram tratadas dentro da lógica do pesquisador 

(usuário) no lugar do arquivista e que, no ato de representar, atende seus interesses ou de 

um público restrito ao seu nicho de atuação. 

O estabelecimento da série correspondência e suas variações (correspondência 

ativa, correspondência passiva, correspondência geral, correspondência pessoal, 

correspondência de terceiros etc.) denotam um não lugar no arranjo para as cartas, ao 

atribuir séries e subséries que conferem um status de apartamento do todo. 

É amplamente disseminado que, ao arranjar arquivos pessoais, deve-se estabelecer 

uma série denominada correspondência. Em nossa análise, observamos que é possível que 

esta série se subdivida em subséries, de forma a especificar a temática da 
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correspondência. Para além, se investigarmos o conteúdo das séries a partir da descrição 

dos documentos, será possível identificar a presença de cartas em outras séries do arranjo. 

O glossário de terminologia arquivística da Associação dos Arquivistas 

Americanos define série como um “grupo de documentos de arquivo similares que estão 

organizados de acordo com um sistema de arquivamento e que são relacionados como 

resultado de sua produção, recebimento ou uso na mesma atividade” (PEARCE-

MOSES, 2005, p. 358, tradução nossa). 

Se destacarmos a série correspondência e suas possíveis variações nos termos da 

definição de Pearce-Moses, temos uma categoria contraditória no arranjo. Pois, mesmo 

que seja compreensível que um indivíduo no ato de viver não seja regulamentado por um 

estatuto que determine sua missão, competências, funções e atividades, a correspondência 

como série não pode ser entendida como uma função ou atividade de um arquivo pessoal. 

Terry Eastwood, ao definir série no artigo Putting the parts of the whole together, 

recorre a uma máxima arquivística que diz: “É quase impossível definir o que é uma série, 

mas não se preocupe, pois você saberá quando vir uma” (EASTWOOD, 2000, p. 113, 

tradução nossa). Certamente, a máxima arquivística que Eastwood usa de mote para 

problematizar as dificuldades do arranjo nos faz concordar com o autor ao afirmar que 

uma coisa é ”ver” uma série, mas outra é identificá-la em sua função imediata, e essa 

função em sua rede de relacionamentos (2000, p. 113). 

Entre os quatro casos sistematizados no Quadro 1, pudemos constatar que o 

conceito de série e sua aplicação estão longe de ser um consenso e ainda mais distantes de 

cumprir uma abordagem funcional. Em nossa análise, também identificamos que apesar 

de definir-se uma categorização de série para correspondência, o termo aparece na 

descrição das demais séries dos acervos, o que indica que esse suposto agrupamento das 

cartas não se cumpre. 

A descrição atribuída à correspondência não escapa do da representação ambígua 

presente no arranjo. As cartas são descritas pelos correspondentes e eventualmente são 

mencionadas as temáticas de seu conteúdo, o que não oferece ao usuário informações 

sobre a atividade geradora do documento ou o seu relacionamento com os demais 

documentos. 

O arranjo deve representar o produtor e a organicidade do conjunto ao criar uma 

representação hierarquizada das funções e atividades. E a descrição arquivística deve criar 

pontes com o usuário ao representar de forma inteligível o conjunto e seus 

relacionamentos. Nesse sentido, a representação arquivística é, conforme defendido por 
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Oliveira (2012), uma função de pesquisa e o arquivista é o primeiro pesquisador destes 

documentos, cuja tarefa nada simples presume a devida representação dos documentos 

em seu contexto como forma de garantir a correta interpretação destes a qualquer usuário 

que os tome como objeto de estudo. 

Portanto, buscamos apontar de que forma uma tradição consolidada de tratamento 

à correspondência no tratamento documental produz uma categorização ampla que acaba 

gerando o não acesso. Os modelos consolidados que reforçam a máxima do “sempre foi 

assim” necessitam ser examinados criticamente pelos profissionais, uma vez que, invés de 

proporcionarem instrumentos que potencializam a representação dos documentos, são 

sinônimo de ambiguidade e inadequação. 

Para além, destacamos que o reconhecimento das especificidades de um arquivo e 

seus contextos e uma abordagem que reconheça a atividade geradora do documento e 

preserve seus vínculos nos indicam ser um caminho possível no tratamento das cartas em 

arquivos pessoais. 

 

4.2 Representação de cartas: um caminho possível 

 

Eddy Put, professor de arquivística da Universidade de Bruxelas, escreveu um 

artigo muito bem intencionado, no qual relata sua experiência como chefe da sala de 

leitura do Arquivo do Reino de Bruxelas. Put (2007, p. 288) nos oferece um diagnóstico 

para os usuários que permanecem desapontados com os nossos inventários: analfabetismo 

documental. 

A síndrome descrita pelo arquivista belga apresenta sintomas fáceis de identificar. 

Em geral, os portadores pulam a introdução do inventário e, diretamente no índice, 

perguntam ao instrumento: “O que você tem sobre esse ou aquele assunto?”. Eles buscam 

informações e não documentos (PUT, 2007, p. 287-288). Para o autor, os sites de busca 

criaram uma ilusão de que cada informação é acessível em segundos. A solução é um 

curso enciclopédico de fontes arquivísticas. 

A posição de Put é clara: quem conhece os processos de formação e tipologia dos 

arquivos, e entende as limitações da representação arquivística, assume uma liderança 

considerável na pesquisa. Ao relatar a sua experiência na elaboração do inventário do 

Conselho de Brabante, extenso arquivo de um tribunal que era de óbvio interesse dos 

usuários, Put nos coloca o seu dilema: a classificação e descrição das séries não 

facilitavam o acesso e a indexação não era uma saída, uma vez que só poderia indexar o 
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nome dos interessados. E, apesar de um extenso texto introdutório apresentando o 

contexto e estrutura da série de acordo com as diretrizes da ISAD (G), Put ainda estava 

desconfortável com a elaboração do inventário e, como recurso, refletiu que um usuário 

mediano poderia se servir melhor da tipologia documental como ponto de partida para sua 

pesquisa (PUT, 2007, p. 288). 

A análise de Eddy Put sobre a experiência dos usuários com os inventários e os 

limites da representação arquivística traz uma alternativa aos arquivistas que buscam 

representar os documentos de forma a fortalecer os princípios da área e ofertar 

representações mais precisas aos potenciais usuários. E sinaliza que “os arquivistas 

encontram sua vantagem em uma tipologia padronizada dos documentos que classificam 

e descrevem. É muito importante que reservemos o tempo e a energia necessários para 

essa tarefa” (PUT, 2007, p. 291, tradução nossa). 

A tipologia documental tem sido discutida no Brasil nas últimas décadas. No 

âmbito institucional, os estudos empreendidos pela pesquisadora Heloísa Bellotto foram 

seminais; já na esfera dos arquivos pessoais, as pesquisas desenvolvidas por Camargo 

representam esse esforço. Produto dessa construção teórica, a experiência empreendida, 

em parceria com Silvana Goulart, no arquivo do ex-Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, e registrada no livro Tempo e circunstância (2007), é um primeira iniciativa 

nesse tipo de tratamento. E, conforme destacam as autoras: 

 

Dar nome aos documentos, identificando-os a partir da espécie ou do 

tipo, constitui uma das operações mais importantes da arquivística, 

cujas afinidades com a tradição diplomática foram muito bem 

delineadas por Heloísa Liberalli Bellotto. Se o objeto da diplomática é a 

estrutura formal do documento, como enfatiza a autora, a tipologia 

documental é uma ampliação desse conceito “em direção à gênese 

documental, perseguindo a contextualização nas atribuições, 

competências, funções e atividades de entidade geradora/acumuladora”. 

(CAMARGO; GOULART, 2007, p. 66). 

 

A nomeação dos documentos tem se mostrado a abordagem mais coerente para 

representação arquivística. Oliveira, em sua tese de doutorado, defende que “o processo 

e/ou programa descritivo implica necessariamente na identificação das espécies e dos 

tipos documentais individualmente encontrados num arquivo e/ou coleção” 

(OLIVEIRA, 2012, p. 43). A autora ainda aponta que a identificação tipológica é 

fundamental para o estudo das atividades e ações representadas nos documentos, e 
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também permite identificar as formas de comunicação entre o titular e os demais 

indivíduos retratados nos documentos. 

De acordo com Maria Celina Soares de Mello e Silva, o estudo tipológico em 

arquivos pessoais “representa um desafio para arquivistas, que, ainda, encontram poucas 

iniciativas para servirem de exemplos, mas que têm um futuro promissor pela frente, já 

que sua utilidade no tratamento das informações dos arquivos tem sido cada vez mais 

reconhecida” (SILVA, 2013, p. 166). 

O ato de nomear documentos a partir da sua espécie e atividade geradora nos 

arquivos pessoais pode surpreender pela liberdade de produção de muitos documentos 

que dizem respeito à intimidade. Mais do que isso, caracterizar a natureza de algo é 

complicado, e, conforme explica Camargo, nomear documentos é um “desafio similar 

ao que enfrentam os curadores de museus: identificar cada objeto e os nomes pelos 

quais foram e são conhecidos” (CAMARGO, 2015, p. 17). 

Geofrey Yeo ilumina a discussão ao definir documentos como representações 

persistentes de atividades, uma vez que “uma representação persistente é aquela com 

capacidade de resistir além da circunstância imediata que leva à sua criação” (YEO, 

2007, p. 338, tradução nossa). E isso não significa persistência sem limite de tempo, 

mas que “documentos são persistentes no sentido que eles perduram além do término 

temporal das atividades que representam” (YEO, 2007, p. 338, tradução nossa). 

Uma atividade pode ocorrer em um período específico de tempo ou pode 

persistir por um longo período até o seu término, mas, independentemente dessa 

permanência, o documento como representação de dada atividade persiste. Mais do que 

sintetizar em uma fórmula nuclear a espécie documental acoplada da atividade que 

representa, nomear documentos nos permite conhecer a forma como diferentes 

atividades são representadas por meio deles. 

De acordo com Camargo (2015), a nomeação adequada dos documentos em 

relação à organização e descrição dos arquivos tem sido bastante negligenciada, em um 

cenário no qual os profissionais, entendem que, sendo todos da mesma espécie, basta 

reconhecê-los pela função ou assunto de que tratam. Na contramão desse cenário, “os 

estudos e usos da tipologia documental em arquivos pessoais representam esse esforço 

significativo de conferir ao documento o nome mais adequado de acordo com as 

características físicas e a atividade que o gerou dentro de um determinado contexto” 

(OLIVEIRA; SOBRAL, 2017, p. 1013). 
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A Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB)
25

, por meio dos projetos de pesquisa 

coordenados pela pesquisadora Lucia Maria Velloso de Oliveira, e o Museu de 

Astronomia e Ciências Afins (MAST)
26

, a partir dos projetos de pesquisa desenvolvidos 

pela pesquisadora Maria Celina Soares de Mello e Silva, vêm ampliando as discussões 

sobre tipologia documental como método de abordagem para os arquivos pessoais. 

Ambas as iniciativas têm como preocupação, no processo de identificação 

tipológica, a elaboração de um glossário de tipos documentais
27

. Reconhecemos que o 

tipo documental, quando, 

 

corretamente identificado e conceituado oferece ao usuário o caminho 

mais específico para que encontre o que procura, na medida em que o 

tipo traduz a relação de causa e efeito que origina o documento. Este 

olhar amplia as possibilidades de pesquisa sobre tipos documentais, 

arquivos pessoais e representação arquivística, além de contribuir para 

a compreensão do modo de viver em determinado período histórico. 

(OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2017, p. 1577). 

 

A tipologia documental “pode ser uma importante ferramenta teórico-

metodológica para os arquivos pessoais, pois busca encontrar a ligação existente entre 

os documentos e os contextos que os geraram” (OLIVEIRA; SOBRAL, 2017, p. 1013). 

Os tipos documentais quando conceituados possibilitam a compreensão do espectro do 

termo por meio de sua definição. Os verbetes garantem a correta interpretação de um 

termo, uma vez que a polissemia de certas palavras podem ser um desafio ao 

entendimento do tipo documental. 

Se pensarmos na forma como as cartas vêm sendo representadas no processo 

descritivo à luz das discussões empreendidas nessa pesquisa, estaremos convencidos 

                                                           
25

 As pesquisas desenvolvidas sob coordenação da dra. Lucia Maria Velloso de Oliveira tiveram início no 

ano de 2010, a partir do projeto de pesquisa Análise tipológica dos documentos em arquivos pessoais: 

uma representação do código social, que tinha por objetivo a identificação de tipos documentais em 

quatro grandes eventos: nascimento, casamento, grandes viagens e morte. Em 2013, deu-se início ao 

projeto de pesquisa Tipologia documental na Família Barbosa de Oliveira – ainda em andamento - e que 

tem por objetivo principal a identificação dos tipos documentais produzidos no ambiente privado, 

analisando os costumes dos séculos XVIII e XIX. Paralelamente desenvolve-se o projeto Tipologia 

documental na Família Barbosa de Oliveira: definição dos tipos documentais, que tem por objetivo a 

formulação de conceitos dos tipos documentais identificados no projeto citado, organizados até o 

momento na forma de um glossário (OLIVEIRA; SOBRAL, 2017, p. 1012-1013). 
26

 As pesquisas desenvolvidas pela pesquisadora Maria Celina Soares de Mello e Silva foram mapeadas a 

partir de artigos publicados em periódicos. A tipologia documental é discutida pela pesquisadora no 

âmbito dos arquivos de cientistas, tendo publicado, já em 2013, resultados parciais das experiências com 

os arquivos de Joaquim da Costa Ribeiro e Bernhard Gross. Atualmente, a pesquisadora tem como campo 

de trabalho o arquivo do ornitólogo Helmut Sick. 
27

 Os glossários estão em fase de elaboração e ainda não foram publicados. Portanto, não tivemos acesso 

aos verbetes. 
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que a tipologia documental é a forma mais coerente de potencializar a representação das 

cartas. A definição de tipos de cartas pode contribuir e muito para aprofundarmos o 

nosso conhecimento sobre essa espécie documental, que pode representar uma gama de 

atividades. 

A Fundação Fernando Henrique Cardoso, no ano de 2019, tornou disponível um 

novo glossário de documentos, no qual passou a definir cada um dos tipos de cartas 

identificados no desenvolvimento de suas atividades de tratamento documental. A 

iniciativa, juntamente com as da Fundação Casa de Rui Barbosa e Museu de 

Astronomia e Ciências Afins, são pioneiras na definição de tipos documentais em 

arquivos pessoais. 

Geoffrey Yeo (2007), em um interessante exemplo, explica que, para algumas 

pessoas, um exemplar de um pássaro pode ser um tordo e, para outras, pode ser uma 

águia. A pluralidade de referenciais humanos para compreender representações 

necessita de definições, pois é pela comparação e diferenciação que os indivíduos 

reconhecem coisas no mundo. 

Uma carta de pedido de apoio não é igual a uma carta de manifestação de 

apoio, as expressões “apoiar” e “manifestar” podem não estar no corpo do texto do 

documento. Entretanto, a leitura dos verbetes que definem carta de manifestação de 

apoio como aquela “em que se exprime julgamento favorável a determinada atitude ou 

causa” (FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 2019, p. 11), e carta de 

pedido de apoio como aquela “em que se requer aprovação a determinada iniciativa e/ou 

colaboração para o seu desenvolvimento” (FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE 

CARDOSO, 2019, p. 12) nos permite, voltando ao exemplo de Yeo, olhar um pássaro e 

diferenciar uma águia de um tordo. 

Portanto, buscamos apontar de que forma uma tradição consolidada de tratamento 

à correspondência no tratamento documental produz o reducionismo e o não acesso. Os 

modelos consolidados que reforçam a máxima do “sempre foi assim” necessitam ser 

examinados criticamente pelos profissionais, uma vez que, invés de proporcionarem 

instrumentos que potencializam a representação dos documentos, são sinônimo de 

ambiguidade e inadequação. 

Superar as fórmulas consagradas de arranjo e descrição de cartas é necessário e 

somente na tentativa de representar as cartas a partir do propósito da sua criação é que 

poderemos trilhar um caminho possível para rever as nossas práticas. Eddy Put (2007) 

considera que, além de continuarmos o trabalho acadêmico clássico que é a base para 
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produção dos instrumentos de pesquisa habituais, devemos investir em um estudo mais 

profundo de tipologia documental, pois, para o autor, “já existem muitos arquivistas de 

‘água doce’, que quase não têm documentos de arquivo reais nas mãos e que também 

sofrem de certa quantidade de analfabetismo documental” (PUT, 2007, p. 291, tradução 

nossa). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que motivou essa pesquisa foi a série Correspondência. A presença dessa 

série documental em tantos instrumentos de pesquisa demonstrava a dificuldade de 

compreensão e representação das cartas pela área. A incipiente literatura especializada 

nessa discussão também agravava o quadro geral. 

O percurso realizado buscou apresentar o desafio que as cartas representam no 

arranjo e na descrição de arquivos pessoais. Para construir esses limites e controvérsias, 

apresentamos as cartas como um objeto de estudo com características próprias de um 

documento de arquivo. Apresentamos também de que forma a trajetória de 

reconhecimento dos arquivos pessoais condicionou procedimentos controversos que se 

disseminaram e permanecem sendo reproduzidos na representação desses conjuntos. 

Recorremos em diversos momentos ao termo “cultura arquivística” ao abordar às 

práticas consolidadas da área para a representação de cartas no arranjo e descrição. Após 

explorarmos as menções nos tratados e nos manuais e investigarmos instrumentos de 

pesquisa elaborados por diferentes instituições, acreditamos que é possível falarmos de 

uma “cultura arquivística” para o tratamento de cartas.  

Entendemos o termo como um conjunto de práticas estabelecidas e disseminadas, 

que são reproduzidas pelos profissionais sem estranhamento quanto à possível lógica do 

método empreendido.  E citamos como exemplo a série Correspondência e suas possíveis 

variações: ativa, passiva, recebida, expedida, de terceiros, pessoal, geral, etc. 

Em nossa investigação não foi possível identificar o porquê da adoção da série 

correspondência. Entretanto, nossa incursão pela teoria e prática da área foi capaz de 

evidenciar a amplitude dessa rubrica. 

 Se hoje temos um cenário crescente sobre estudos e pesquisas em arquivos 

pessoais, é importante que os pesquisadores e profissionais da área, e que têm esses 

conjuntos como campo de análise, revisitem as práticas e compreendam o percurso de 

reconhecimento desses arquivos. E assim possam debater teorias, propor procedimentos e 

promover iniciativas que, pautadas em princípios teóricos, sejam capazes de potencializar 

a organização, representação e acesso a esses documentos. 

Portanto, é necessário que as partes que compõem o todo do que são os arquivos 

pessoais, sejam estudadas, e assim melhor compreendidas. A correspondência representa 

um conjunto substancial nos arquivos pessoais, entretanto, a discussão que é encontrada 

na literatura da área sobre o tema não explora as cartas como objeto de estudo. Em geral, 
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resgatadas pelos autores em seus textos como exemplos curiosos ou até mesmo pelo seu 

conteúdo às vezes íntimo e expositivo.  

Uma vez que, passamos os últimos vinte anos construindo uma discussão que 

delineasse a natureza dos arquivos pessoais e os compreendesse como arquivos, talvez 

seja um momento oportuno para nos dedicarmos, cada vez mais, a explorá-los no cerne da 

teoria arquivística. 

Eleger como parte de nossas agendas de pesquisas e temas de projetos e 

trabalhos na área, o estudo e representação dos acervos em diálogo com a teoria 

arquivística pode revelar-se uma forma de aprofundarmos a nossa compreensão da 

Arquivologia e dos modelos vigentes de arranjo e descrição. E mais do que isso, pode 

ser uma forma segura de não nos afastarmos do contexto arquivístico que é ponto 

crucial do nosso trabalho, sendo somente a partir de seu reconhecimento e interpretação 

que poderemos vislumbrar as relações dos documentos entre si e com as atividades que 

os originaram. 

Nossa sondagem e análise dos instrumentos de pesquisa selecionados revelou 

um perfil anômalo presente em instituições de custódia. Reconhecemos que o papel dos 

profissionais que organizam, arranjam e descrevem documentos, é o de representar o 

arquivo de maneira a explicitar as relações que constituem o arquivo. Essa tarefa, 

demanda uma rigorosa pesquisa a fim de compreender o produtor do arquivo, o 

contexto dos documentos e o histórico de custódia.  

É necessário ressaltar que o pesquisador que irá trabalhar no arquivo deve ser 

aquele que transforma o documento num instrumento a toda e qualquer pesquisa e não 

em prol dos seus interesses. O pesquisador dos arquivos é aquele que persegue a 

estabilidade de sentido dos documentos e não a problematização de seu conteúdo 

explicito.  

Essa tarefa nada simples, tem sido muitas vezes mal interpretada por 

profissionais que ingressam em instituições de custódia e passam a organizar acervos 

levando em consideração os seus temas de pesquisas e seus interesses acadêmicos. Nós 

temos uma questão muito difícil nesse perfil que revela-se um equívoco do início ao 

fim, e deve ser combatida, uma vez que, tais trabalhos produzem qualquer tipo de 

representação menos o do arquivo em si.  

Discutir como a representação das cartas em arquivos pessoais tem sido 

teorizada e praticada na área foi um horizonte que procuramos alcançar. No percurso de 

pesquisa, buscamos compreender a forma como se convencionou a representação da 
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espécie documental carta no arranjo e na descrição no âmbito dos arquivos pessoais. E, 

também, apontamos as promissoras iniciativas de identificação dos tipos de cartas como 

uma forma de representação mais coerente entre os métodos convencionados na área. 

Não foi nosso intuito propor uma fórmula solucionadora, até mesmo porque ela 

já existe. A teoria e prática arquivística são as base de tudo que precisamos; é somente 

por meio do estudo e compreensão delas que poderemos nos instrumentalizar com os 

elementos essenciais que regem a ciência arquivística. A identificação dos tipos de 

cartas que tem sido empreendida por instituições e pesquisadoras de alta credibilidade 

corrobora esse pensamento. E as recomendações de Eddy Put, de um curso 

enciclopédico de fontes arquivísticas, são sempre um caminho norteador quando 

esquecermos quais são os nossos propósitos. 
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