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“El bastón, las monedas, el llavero,  

la dócil cerradura, las tardías  

notas que no leerán los pocos días  

que me quedan, los naipes y el tablero,  

un libro y en sus páginas la ajada  

violeta, monumento de una tarde  

sin duda inolvidable y ya olvidada,  

el rojo espejo occidental en que arde  

una ilusoria aurora. ¿Cuántas cosas,  

limas, umbrales, atlas, copas, clavos,  

nos sirven como tácitos esclavos,  

ciegas y extrañamente sigilosas!  

Durarán más allá de nuestro olvido;  

no sabrán nunca que nos hemos ido”. 

 

«Las cosas» – Jorge Luis Borges 

 



RESUMO 

 

O trabalho objetiva investigar porque o arquivo pessoal é um problema na Arquivologia. 

Considerando que este conjunto documental constitui área de fronteira, busca-se, por meio de 

uma revisão bibliográfica e uma abordagem interdisciplinar, identificar dificuldades e questões 

que o situam neste lugar secundário dentro da Arquivologia. Acreditamos que as diferentes 

formas de pensar produzem, por conseguinte, diferentes formas de entender e tratar os 

documentos. Assim, como objeto de investimento de distintas disciplinas, o arquivo pessoal 

está sujeito a metodologias de tratamento não necessariamente orientadas pelo prisma 

arquivístico, o que, para alguns teóricos, pode representar um risco. 

 

Palavras-chave: Arquivo Pessoal; Lugar Periférico; Área de fronteira; Dificuldades e 

Questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This work investigates why personal archives are a problem in the Archival Science. 

Considering that this documentary set is a knowledge frontier, this study intends to identify 

difficulties and issues that place it in a secondary place within Archival Science through a 

literature review and an interdisciplinary approach. We believe that different ways of thinking 

produce different ways of understanding and treating the documents. Thus, as a study object of 

different disciplines, personal archives are subject to methodologies that do not necessarily 

reflect the archival prism, wich, for some theoreticians, may represent a risk. 

 

Keywords: Personal Archives; Peripheral Venue; Border Area; Issues. 
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INTRODUÇÃO 

 

No ano de 1997 realizava-se nas cidades do Rio de Janeiro (17 e 18 de novembro) e de 

São Paulo (20 e 21 de novembro) o Seminário Internacional sobre Arquivos Pessoais, com 

patrocínio do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da 

Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV) e do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade 

de São Paulo (IEB/USP). Estiveram presentes no evento grandes nomes da Arquivologia 

nacional e internacional, bem como estudiosos provenientes de outras áreas do conhecimento.  

Dentre os convidados estrangeiros estava o canadense Terry Cook, quem, com o fim de 

impulsionar reflexões, lançou uma pergunta cujo efeito sobre os outros palestrantes e a 

audiência foi retumbante: é possível pensar os arquivos pessoais à luz dos princípios usados 

nos arquivos institucionais? Esse questionamento e a conferência de Cook - posteriormente 

publicada em forma de artigo na Revista Estudos Históricos - impactaram não apenas aqueles 

que se dedicam ao estudo dos arquivos pessoais, mas a comunidade arquivística em si.  

Em seu discurso, Cook examina1, perante uma série de transformações vividas nos 

últimos anos e o momento que denomina “pós-moderno”, a relevância e aplicabilidade de 

tradicionais princípios e conceitos arquivísticos aos arquivos pessoais e estende sua análise aos 

arquivos institucionais. Partindo da premissa de que há uma barreira artificial que divide estas 

duas modalidades de arquivo e questionando a validade dos postulados teóricos da área, o autor 

argumenta que estes conceitos são problemáticos para todos os arquivos. Em uma espécie de 

defesa dos arquivos pessoais, Cook propõe o desenvolvimento de um novo consenso teórico 

entre arquivos institucionais e pessoais, o qual deve ser norteado pela construção da memória 

social. Não obstante esse desfecho conciliatório, ao colocar em questão o tradicional corpo 

teórico da Arquivologia, sua fala abala o sustentáculo da disciplina, fragilizando seu esteio.       

Posteriormente, Heloisa Bellotto, um dos principais nomes da Arquivologia ibero-

americana, mediou a mesa de trabalhos e comentou as apresentações de Terry Cook e da 

francesa Ariane Ducrot, entendidas como bastante díspares2. Segundo Bellotto, enquanto Cook, 

em uma postura mais desafiadora, expõe como os princípios basilares da Arquivologia 

encontram-se abalados e precisam ser renovados, Ducrot reverbera um discurso mais 

                                                           
1A palestra de Cook foi publicada na Revista Estudos Históricos em forma de artigo. Ver: COOK, Terry. Arquivos 

pessoais e arquivos institucionais: para um entendimento arquivístico comum da formação da memória em um 

mundo pós-moderno. Revista Estudos Históricos, 21. Rio de Janeiro: FGV/CPDOC, 1998. 
2 Os comentários de Bellotto também foram publicados em forma de artigo na Revista Estudos Históricos. Ver: 

BELLOTTO, Heloísa L. Arquivos pessoais em face da teoria arquivística tradicional: debate com Terry Cook. 

Revista Estudos Históricos, 21. Rio de Janeiro: FGV/CPDOC, 1998. 
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tradicional3. Bastante inspirada em Michel Duchein e tendo em vista os problemas derivados 

das particularidades dos arquivos pessoais, a conferencista francesa explora as operações 

intelectuais e materiais envolvidas na ordenação de fundos de indivíduos e famílias na França. 

Em sua palestra, Bellotto questiona Ariane Ducrot se não seria mais apropriado 

caminhar para uma metodologia de arranjo mais moderna ao invés de insistir nos rígidos 

princípios de base do Manual dos Holandeses para uma área de produção tão diversa como a 

dos documentos de arquivos pessoais. Igualmente, a autora indaga Terry Cook sobre como 

viabilizar o rompimento das barreiras de tratamento e guarda entre os arquivos pessoais e os 

institucionais e pergunta também como deve se dar a mudança radical nas teorias arquivísticas 

a serem aplicadas indistintamente em todas as modalidades de arquivo. Apesar do possível 

incômodo causado por essa polêmica mesa de trabalho, Bellotto afirma que a soma das 

diferentes visões oriundas de distintas disciplinas sobre os arquivos pessoais muito tem a 

contribuir, posto que fornece à metodologia arquivística novas luzes para melhor fundamentar 

a organização dos arquivos de natureza pessoal.    

A realização de um evento deste porte exclusivo para arquivos pessoais e a tensão nele 

presente, acima representada, são sintomáticas e revelam uma realidade: os arquivos pessoais 

estão situados em um lugar à parte dentro do universo arquivístico. Há uma relutância na 

comunidade acadêmica da área em enxergá-los como arquivos e a produção literária sobre eles 

é bastante menor, o que demarca a posição marginal que ocupam. É então nesse sentido que 

tomamos a liberdade de adotar o termo “filho bastardo” para adjetivar os arquivos pessoais, 

muito embora estejamos cientes de que a expressão caiu em desuso há alguns anos no direito 

brasileiro. A Constituição Federal de 1988 traz o princípio da igualdade em todos os sentidos, 

assim como a vedação da discriminação entre filhos havidos na constância do casamento. A 

partir deste marco legal, todos os filhos possuem os mesmos direitos. O Código Civil de 2002 

- que promoveu uma constitucionalização do Código Civil - corroborou tal princípio, ao proibir 

também qualquer forma de discriminação da descendência. 

Malgrado sua invalidez no campo jurídico, optamos aqui pelo termo “bastardo” porque 

ele metaforicamente conota a forma como entendemos que o arquivo pessoal é visto na 

                                                           
3 Igualmente, a apresentação de Ducrot foi publicada como artigo na mesma revista. Ver: DUCROT, Ariane. A 

classificação dos arquivos pessoais e familiares. Revista Estudos Históricos, 21. Rio de Janeiro: FGV/CPDOC, 

1998. 
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Arquivologia. Nas definições deste vocábulo presentes no Dicionário Aurélio de Português4, 

encontramos (dentre outras): “1. filho ilegítimo” e “8. que não é puro; degenerado”. Já no 

Dicionário Aulete5, identificamos: “3. Que degenerou, que perdeu ou não apresenta as 

qualidades supostamente melhores ou mais puras da sua espécie ou de sua categoria 

(pimenteira bastarda)” e “4. Que sofreu alguma alteração em relação ao modelo original, ou ao 

tipo primitivo ou mais comum (viola bastarda)”. Essas definições exprimem a noção de um 

filho diferente dos demais: que não apresenta todas as características e/ou qualidades, que foge 

ao padrão, que destoa, que está eivado. É, pois, um “filho problemático”, o qual se reluta em 

reconhecer. Ainda bastante arraigado no imaginário social, mesmo que politicamente incorreto, 

esse sentido expressa bem a posição diferenciada e secundária dos arquivos pessoais na 

Arquivologia. 

Partindo do entendimento de que o arquivo pessoal se assemelha a um “filho bastardo” 

em relação aos chamados “arquivos tradicionais”, o presente trabalho busca entender porque 

esse tipo de arquivo é um problema, isto é, quais as questões, os desafios e as dificuldades que 

ele coloca à teoria arquivística. Se por um lado ele é um filho bastardo, por outro, em virtude 

da particularidade de seu material, que paradoxalmente o fortalece e o fragiliza, o arquivo 

pessoal é marcado pela interdisciplinaridade. Como consequência, ele é objeto de investimentos 

de outras áreas do conhecimento que não apenas o utilizam como fonte de pesquisa, mas 

desenvolvem reflexões teóricas sobre ele. Assim, o lugar secundário do arquivo pessoal na 

Arquivologia aliado ao fato de representar uma área de fronteira abre margem para que ele seja 

tratado segundo outras abordagens diferentes da arquivística, o que, para alguns autores, é um 

risco. Visamos aqui, portanto, trazer as ponderações tanto da Arquivologia quanto de outras 

disciplinas que comumente, por força de seu ofício, se debruçam sobre os arquivos pessoais. 

Por fim, apresentaremos uma perspectiva que faz a defesa da legitimidade deste “filho”, 

reconhecendo seu estatuto arquivístico e aventando propostas metodológicas. 

Tal qual Bellotto, acreditamos que, a despeito das diferenças e possíveis conflitos, a 

interação com outras áreas é bastante fértil e pode brindar ricas contribuições para se pensar 

tanto a teoria quanto a prática nos arquivos pessoais (BELLOTTO, 1998). Consideramos, 

portanto, que a importância deste trabalho reside no mapeamento das questões e dificuldades 

                                                           
4 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da língua portuguesa. Disponível em: 

https://dicionariodoaurelio.com/bastardo. Acesso em: 15 nov. 2017. 

5 CALDAS, Aulete. Dicionário Virtual Aulete. Disponível em: www.aulete.com.br/bastardo. Acesso em: 15 nov. 

2017. 
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impostas por esses arquivos, trazendo à baila vozes que partem de diferentes lugares e que, em 

menor ou maior escala, exercem influência sobre o tratamento destes conjuntos documentais. 

É preciso conhecer, identificar e refletir para depois tomar decisões e agir da forma mais 

adequada. 

Objetivos da pesquisa 

 

 Objetivo geral 

Por meio da revisão bibliográfica, o presente trabalho tem como objetivo geral 

investigar os desafios impostos pelos arquivos pessoais, procedendo, para isso, a uma 

sistematização das principais questões, dificuldades e reflexões que emergem de dentro e de 

fora da Arquivologia e que fragilizam tal conjunto documental. Apesar de desenvolver 

mormente uma discussão teórica, busca-se também estabelecer relações com a prática, visto 

que os distintos modos de pensar produzem diferentes formas de abordagem e de tratamento do 

acervo. Com o intuito de alcançar este propósito geral, segue explicada abaixo a estrutura do 

trabalho, na qual se observam os objetivos específicos. 

 

 Objetivo específico 

O primeiro capítulo concentra-se em explorar os arquivos pessoais a partir da 

Arquivologia. Nesta etapa, procura-se: identificar o lugar do arquivo pessoal dentro da do corpo 

teórico da disciplina, analisar a aplicabilidade de alguns conceitos e princípios arquivísticos 

ante as especificidades dos arquivos pessoais e problematizar determinadas questões à luz da 

bibliografia da área.  

O segundo capítulo almeja ampliar a discussão, trazendo vozes que assomam de outras 

áreas do conhecimento. Esta fase será dedicada a: apresentar as reflexões e considerações de 

outras disciplinas e examinar experiências com arquivos pessoais e articulá-las com a discussão 

teórica. 

Uma vez concluído esse mergulho no arquivo pessoal enquanto problema, o terceiro 

capítulo volta-se para a perspectiva engajada no reconhecimento e tratamento do arquivo 

pessoal como arquivo. Assim, este último momento do trabalho empenha-se em: prestar 

esclarecimentos em face das principais críticas que acabam por minar e retirar do arquivo 

pessoal seu caráter arquivístico e expor propostas de tratamento segundo a abordagem 

contextual. 
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Metodologia 

 

Optou-se neste trabalho pelo emprego da metodologia qualitativa. De acordo com José 

Luis Neves (1996), a pesquisa qualitativa é indicada para situações em que um tema foi pouco 

explorado na literatura disponível, quando se pretende empreender uma pesquisa de caráter 

descritivo ou nos casos em que há a intenção de compreender um fenômeno complexo na sua 

totalidade. Neves explica que enquanto os estudos quantitativos costumam seguir com rigor um 

plano previamente determinado (que estabelece hipóteses claramente indicadas e variáveis que 

são objeto de definição operacional), a metodologia qualitativa, adotada recorrentemente nas 

Ciências Sociais, é em geral direcionada no decorrer do desenvolvimento da pesquisa e, com 

um foco mais amplo, obtém dados descritivos por meio do contato direto e interativo do 

pesquisador com a situação em análise. Este tipo de pesquisa requer uma delimitação do campo 

e da dimensão em que o trabalho será desenvolvido, ou seja, o território a ser mapeado (NEVES, 

1996).   

Na abordagem qualitativa, afirma Neves, é frequente que o pesquisador busque 

compreender os fenômenos de acordo com a perspectiva dos participantes da situação em 

análise, para, a partir daí, situar sua interpretação. O autor ressalva que o estabelecimento de 

relações e sentidos na análise dos fenômenos depende do arcabouço de interpretação empregado 

pelo pesquisador (NEVES, 1996). Como as distintas maneiras de conceber e lidar com o mundo 

produzem também distintas formas de perceber e interpretar significados e sentidos do objeto 

de pesquisa, a noção de imparcialidade é inalcançável e o viés do pesquisador se faz presente.  

Neves apresenta as três formas de pesquisa qualitativa estabelecidas por Godoy (1995), 

a saber: pesquisa documental, estudo de caso e etnografia. Dentre as três, cabe esclarecer no 

que consiste a pesquisa documental, pois é nela que nosso trabalho se enquadra.  

A pesquisa documental é constituída pelo exame de materiais que ainda não 

receberam um tratamento analítico ou que podem ser reexaminados com vistas 

a uma interpretação nova ou complementar. Pode oferecer base útil para 

outros tipos de estudos qualitativos e possibilita que a criatividade do 

pesquisador dirija a investigação por enfoques diferenciados.  (NEVES, 1996, 

p.3). 

Nesse sentido, nos propomos a estudar o fenômeno da marginalização do arquivo 

pessoal, buscando compreender porque ele é um problema, isto é, quais as dificuldades e 

questões que ele impõe. Para atingir esse objetivo, lançaremos mão da leitura de autores tanto 

da Arquivologia quanto de outras disciplinas que se debruçam sobre esses conjuntos 
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documentais. Assim, procederemos a uma revisão bibliográfica6, entendida aqui como inserida 

na pesquisa documental. O território ou recorte de nossa pesquisa é, então, a Arquivologia e as 

disciplinas contíguas nos séculos XX e XXI – embora, ao procurar situar o lugar do arquivo 

pessoal no desenvolvimento da teoria arquivística, seja preciso remontar ao final do século XIX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 De acordo com Fabiano Raupp e Ilse Beuren (2003), a pesquisa bibliográfica é utilizada quando se objetiva 

recolher informações e conhecimentos prévios sobre um problema para o qual se procura resposta ou sobre uma 

hipótese que se quer experimentar. O levantamento bibliográfico reúne conhecimentos sobre a temática pesquisada 

e com base nele é possível desenvolver um trabalho de perspectiva histórica ou reunir diversas publicações e 

atribuir-lhes um novo olhar. 
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Capítulo 1 – Desconfianças e desafios: arquivos pessoais e teoria arquivística 

 

1.1 – O filho bastardo 

Os arquivos pessoais foram e em boa medida ainda são tratados como um filho bastardo 

dentro da Arquivologia. Para além da falta de um corpo teórico robusto acerca do tema no Brasil 

– em comparação com uma bibliografia mais farta internacionalmente -, há entre a comunidade 

acadêmica uma forte resistência em reconhecer os arquivos pessoais como arquivos. O 

resultado mais alarmante desta marginalização, sob o ponto de vista da Arquivologia, é o 

tratamento destes conjuntos documentais segundo abordagens alheias à teoria arquivística.  

Uma via de compreensão deste lugar secundário ocupado pelos arquivos pessoais é o 

espaço em que a Arquivologia se desenvolveu e constituiu enquanto ciência: os arquivos 

públicos, essencialmente institucionais. Conforme elucida Lucia Maria Velloso de Oliveira 

(2012), como a experiência profissional de boa parte dos teóricos da área provém de sua atuação 

em arquivos públicos, suas reflexões e formulações teóricas se assentaram sobre aquela 

realidade específica e estão voltadas para a produção, gestão, preservação e acesso dos 

documentos produzidos em ambiente público e institucional, desconsiderando os arquivos 

pessoais. Nesse sentido, apenas os documentos produzidos em meio coorporativo eram julgados 

como típicos de arquivo, segundo Oliveira (2012).  

Partindo igualmente do pressuposto de que a marginalidade dos arquivos pessoais se 

moldou em função do lugar por eles ocupado no processo de constituição da teoria arquivística, 

Jorge Phelipe de Abreu (2016) procede ao mapeamento da trajetória do conceito de arquivo na 

literatura. Após percorrer o Manual de arranjo e descrição de arquivos, de Muller, Feith e Fruin 

(1898); o Manual de administração de arquivo de Hilary Jenkinson (1922); o Manual 

Arquivística de Eugênio Casanova (1928); o Manual Archivkunde de Adolf Brenneke (1953) e 

a obra Arquivos modernos: princípios e práticas de T. R. Schellenberg (1956), o arquivista 

localiza na definição de Casanova a primeira referência mais evidente aos arquivos produzidos 

por pessoas dentro do conceito de arquivo.  

Em sua conceituação, Muller, Feith e Fruin (1898) restringem a natureza do arquivo aos 

documentos de caráter oficial recebidos ou produzidos no âmbito de órgãos administrativos, 

não abarcando, desta forma, a produção e/ou recebimento e manutenção de conjuntos 

documentais por pessoas físicas – o que seria um reflexo das bases em que a história da 

disciplina se constituiu, ou seja, os arquivos públicos de valor histórico. Alguns anos mais tarde, 

ampliando os estudos sobre o arquivo e brindando importantes contribuições sobre os atributos 
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dos documentos arquivísticos, Jenkinson (1922) entende a natureza do documento de arquivo 

como administrativa ou executiva e, à diferença dos holandeses, inclui em sua definição os 

documentos de natureza privada7.  É Casanova (1928), porém, que, além de incluir os arquivos 

de natureza pública e privada, incorpora em sua teorização os arquivos produzidos por pessoas, 

independentemente de sua carreira, formação ou lugar de produção. O autor reconhece o caráter 

orgânico de tais registros e relaciona sua preservação à memória da finalidade pela qual os 

documentos foram gerados. Assim como Casanova, Brenneke (1953) também contempla em 

sua conceituação os documentos produzidos por pessoas físicas, ainda que limite essa produção 

às atividades legais ou de negócios, como pautado por Abreu (2016).  

Todos estes teóricos, segundo Abreu, encontram-se inseridos cronologicamente no 

período entendido como Arquivologia clássica, o qual se estende da Revolução Francesa à 

Segunda Guerra Mundial e é caracterizado pelo predomínio da compreensão do arquivo como 

um conjunto de documentos criados para um fim administrativo, dentro de um cenário 

institucional e preservado pelo interesse histórico (ABREU, 2016). Seguindo esta mesma lógica 

explicativa, Paulo Elian Santos (2012) justifica que a “Arquivologia”8 Clássica vem tratando 

de forma opositiva os arquivos institucionais e os pessoais. Enquanto aqueles são vistos como 

um conjunto homogêneo e necessário, resultado de uma atividade administrativa, estes são fruto 

da intenção de perpetuar uma determinada imagem (logo, produto de uma seleção arbitrária), 

se apresentando como um agrupamento artificial e antinatural onde não existe objetividade. 

Esta visão quase dicotômica revela uma tradição de limitar os arquivos aos documentos 

derivados de atividades administrativas (SANTOS, 2012).  

Dando continuidade ao mapeamento do conceito de arquivo, Abreu (2016) observa que 

Schellenberg, diferente dos autores supracitados, se enquadra na fase da Arquivologia moderna, 

momento compreendido, de acordo com Schmidt, entre o fim da Segunda Guerra e o advento 

do documento digital (ABREU, 2016). Diante do desenvolvimento tecnológico, administrativo 

e burocrático do pós-guerra, com o consequente aumento do volume documental dele derivado, 

emerge a perspectiva da gestão documental, a ampliação do uso dos arquivos e a teoria do ciclo 

vital e das três idades. Se na Arquivologia clássica pesava mais o caráter cultural e histórico 

dos arquivos, na moderna o enfoque concentra-se no sentido administrativo dos documentos 

recém-criados por uma entidade, sobretudo pública (SCHMIDT apud ABREU, 2016).  

                                                           
7 Segundo Abreu, alguns autores vislumbram uma dimensão pessoal na concepção jenkinsoniana, uma vez que o 

teórico afirma que o documento arquivístico “deve ser preservado como fonte de informação pela pessoa ou 

pessoas responsáveis pela transação e/ou sucessores”. (JENKINSON apud ABREU, 2016). 
8 Vale explicar que Paulo Elian utiliza originalmente o termo “Arquivística”. Porém, para fins de padronização, 

optamos aqui pelo termo “Arquivologia” e, por tal razão, realizamos a substituição. 
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Neste novo quadro, a gestão de documentos ganhou grande importância dentro da 

disciplina, constituindo-se este um dos fatores, segundo Yeo, que explica o lugar secundário 

ocupado pelos arquivos pessoais dentro da teoria arquivística (ABREU, 2016). Grande 

referência desta fase, Schellenberg (1956) apresenta uma definição em que há espaço para 

compreender os documentos produzidos por pessoas como arquivos, posto que estes, em seu 

entendimento, podem ser produzidos por toda entidade pública ou privada. Os arquivos 

pessoais estariam implicitamente incluídos nessa última categoria jurídica, desde que, porém, 

expedidos ou recebidos no exercício de encargos legais ou atividades. Para o autor, a 

preservação destes registros se justifica porque eles consistem em provas das funções, política, 

decisões, métodos, operações ou outras atividades da entidade geradora, além do valor 

informativo que carregam. Permanece, então, a necessidade do desempenho de uma atividade 

como pré-requisito para o reconhecimento do estatuto arquivístico (ABREU, 2016).  

Marginalizados dentro do quadro teórico da literatura arquivística, os arquivos pessoais 

foram tradicionalmente custodiados por bibliotecas ou museus, sendo denominados como 

“coleções”, “manuscritos” ou “papeis pessoais”. Esta categorização expressa uma concepção 

sobre esses conjuntos documentais muito atrelada ao suporte e à técnica de registro ou mesmo 

o seu não entendimento como arquivos (OLIVEIRA, 2012). Tal prática também contribuiu para 

o distanciamento dos arquivos pessoais em relação à Arquivologia e corroborou para uma visão 

que os exclui do universo de análise daquela disciplina e os coloca como objetos de outras áreas 

do conhecimento. Isto é, enquanto a teoria arquivística se desenvolvia e se construía 

essencialmente no contexto dos arquivos públicos (institucionais), os arquivos pessoais ficavam 

sob a responsabilidade de outros tipos de instituições de memória, recebendo, 

consequentemente, o tratamento específico, não arquivístico, empregado por essas áreas.  

É principalmente o interesse histórico que confere maior evidência e preocupação com 

a preservação dos arquivos pessoais na Arquivologia. Na segunda metade do século XIX na 

Europa e no início do século XX nos Estados Unidos, a comunidade de historiadores passa a 

identificar nos documentos pessoais e familiares uma importante fonte de estudo para a 

História, uma vez que, como testemunhas de uma determinada época, constituem 

meios valiosos para a compreensão de uma sociedade, além de registrarem a memória da nação 

(OLIVEIRA, 2012).   

Estas características dos arquivos pessoais, comuns a todos os arquivos permanentes, 

dialogam diretamente com duas das quatro razões de utilidade e importância dos arquivos, 

enumeradas por Bruno Delmas (2010), a saber: conhecer para entender aquilo que outros 
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fizeram ou descobriram e identificar-se para existir e promover as relações sociais. Enquanto 

aquela, tal quais as outras duas apontadas pelo autor (provar para defender seus direitos e 

lembrar daquilo que foi feito e da experiência adquirida para agir), possuem um caráter 

testemunhal, esta desempenha uma função política, social e simbólica (DELMAS, 2010).   

Embora a atenção à proteção e conservação dos arquivos pessoais tenha emergido 

quando do reconhecimento de seu valor patrimonial e testemunhal, estes arquivos ganham 

visibilidade mais vigorosamente a partir de um movimento de renovação historiográfica. 

Conforme esclarece André Ancona Lopez (1996), desde a década de 1960, embora mais 

vultuosamente nos anos 1970, desponta na teoria da História uma tendência transformadora que 

busca novos objetos de pesquisa (menos tradicionais), levanta novos questionamentos e 

revisita, à luz de outros olhares, documentos escritos considerados já esgotados, marcando uma 

expansão do conceito de fonte histórica. Os limites que até então restringiam o objeto de estudo 

do historiador são diluídos e o universo de documentos sujeitos a análise se estende 

amplamente. Qualquer registro se torna passível de ser uma fonte histórica, independentemente 

de sua técnica de produção ou suporte: iconografias, recortes de jornal, mapas, gráficos, 

artefatos arqueológicos, gravações de áudio e/ou vídeo etc. Em meio a este cenário assomam 

novas correntes, enfoques e abordagens dentro da historiografia, como a micro-história, a 

história vista de baixo, do cotidiano, da vida privada, das mentalidades, além da revalorização 

da história social, econômica e política (LOPEZ, 1996). Este movimento de renovação se dá 

também em outras áreas das Ciências Humanas (como a Antropologia, a Ciência Política, a 

Sociologia e a Psicologia) e os arquivos pessoais passam a ser então enxergados como um fértil 

campo de pesquisa, aumentando a preocupação com seu tratamento e salvaguarda.  

O Brasil, que entre os anos 1970 e 1980 experimentava a redemocratização política, 

sentiu os efeitos dessas novas tendências. A renovação das pesquisas vividas pelas ciências 

humanas e sociais, segundo Santos, intensificou a demanda pela sistematização de informações 

e fontes documentais – gerando reflexões, por parte dos historiadores, sobre as potencialidades 

e limites de tais registros. No princípio da década de 1970 era criado um espaço com o fim 

exclusivo de preservar e difundir acervos de personalidades renomadas da política, ciência e 

cultura brasileira: o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O surgimento do CPDOC/FGV estimulou a 

fundação de outras instituições dedicadas à mesma finalidade, fomentando uma prática de doar 

e tornar público um arquivo pessoal, a qual se tornou comum na construção do patrimônio 

nacional (SANTOS, 2012). 



21 
 

Em 1991 surgia um grande marco legal para a Arquivologia do país, a lei federal 8.159 

ou Lei de Arquivos brasileira, a qual, para além de muitas outras questões, representou um 

importante avanço no sentido da proteção dos arquivos pessoais. Esta lei, em seu artigo 

segundo, define arquivo como: 

 

Os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, 

instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do 

exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. (BRASIL, 1991, 

grifo nosso). 

 

Mais adiante, no décimo primeiro artigo, afirma: “Consideram-se arquivos privados os 

conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em 

decorrência de suas atividades” (BRASIL, 1991, grifo nosso). No artigo seguinte acrescenta-

se: “Os arquivos privados podem ser identificados pelo Poder Público como de interesse 

público e social, desde que sejam considerados como conjuntos de fontes relevantes para a 

história e desenvolvimento científico nacional” (BRASIL, 1991).  

Para regulamentar esta lei, foi publicado em 2002 o decreto 4.073 de 03 de janeiro, 

estabelecendo que “Art. 22. Os arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas que contenham 

documentos relevantes para a história, a cultura e o desenvolvimento nacional podem ser 

declarados de interesse público e social por decreto do Presidente da República” (BRASIL, 

2002) e que: 

 

Art. 26. Os proprietários ou detentores de arquivos privados declarados de 

interesse público e social devem manter preservados os acervos sob sua 

custódia, ficando sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na 

forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos 

de valor permanente. (BRASIL, 2002). 

 

As passagens acima não apenas demonstram a existência de um aparato legal que 

assegura o estatuto de arquivo aos conjuntos documentais produzidos ou recebidos por pessoas 

físicas no desempenho de suas atividades, como também regulamentam questões a eles 

atinentes. Elas admitem a possibilidade da declaração desses registros como de interesse 

público e social quando estes apresentam um aspecto que é característico dos arquivos 

permanentes (cujo valor secundário justifica sua conservação): seu uso científico, cultural, 

social e histórico.  Tal assunção institui a necessidade de preservação dos arquivos privados de 
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interesse público e social, aponta seus responsáveis e os sujeita a sanções nas esferas penal, 

civil e administrativa caso desfigurem ou destruam documentos de caráter permanente.  

Não obstante este esforço legal e a já referida valorização pela qual passaram nas últimas 

décadas do século XX, ainda que tímida e muito tributária da História, os arquivos pessoais 

ainda hoje desfrutam de pouco prestígio na Arquivologia e permanecem em segundo plano na 

literatura. É possível conjecturar que tal posição derive não apenas da falta de tradição em 

experiências práticas e em reflexões teóricas sobre estes conjuntos documentais, mas também 

das complexas questões que os arquivos pessoais suscitam, as quais desafiam postulados da 

área. 

  

 

1.2 – Arquivos pessoais e teoria arquivística 

 

Apresentam complexa trajetória de acumulação. Recebem tratamento, em geral, após a 

morte do titular. Não possuem estatuto, regimento interno ou organograma. Reúnem registros 

de tipos e suportes diversos. Carregam alto teor de informalidade e subjetividade. Essas são 

algumas das razões que ensejam um olhar desconfiado dos arquivistas e também dos 

profissionais de áreas adjacentes em relação aos arquivos pessoais. Pensar o arquivo pessoal 

como arquivo é exercício que induz a refletir sobre até onde é possível aplicar-lhes os princípios 

arquivísticos – e a revisitar e reexaminar conceitos da disciplina.   

O caráter probatório é a característica essencial do documento arquivístico e está 

estreitamente relacionado à inviolabilidade da custódia documental, que garante o cumprimento 

da função que gerou o registro e das razões pelas quais ele foi conservado – esta ideia de não 

corrupção do documento vincula-se à autenticidade, outra qualidade do documento de arquivo 

que será abordada posteriormente. No caso dos arquivos pessoais, a garantia de tal 

inviolabilidade não é simples, posto que um conjunto documental ser manuseado 

exclusivamente por seu titular e chegar intacto, tal qual foi acumulado, à instituição 

custodiadora é bastante raro. Contrariando o sonho da intocabilidade (que beira ao fetichismo 

de alguns pesquisadores), sua trajetória é “maculada” por mãos alheias às do titular. Em geral 

são mãos de parentes, companheiros ou outras pessoas próximas que efetuaram manipulações 

de toda ordem: inclusões, agrupamentos, exclusões e reordenações. Outrossim, as interferências 

externas podem ocorrer depois que o conjunto chega à instituição custodiadora. A variar de 

acordo com as políticas do local, alterações como as referidas podem ser produzidas durante o 
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tratamento a que são submetidos os registros (em suas diferentes etapas) e, com maior 

probabilidade ainda, quando é disponibilizado seu acesso sem prévio tratamento adequado – 

nestes casos mais extremos, os usuários também podem operar modificações. 

As interferências ocorrem não só depois da morte do titular, quando seu arquivo é 

preparado para ser transferido à instituição de guarda ou após ser recebido por esta. Durante a 

vida do produtor e, consequentemente, com o processo de formação de seu arquivo em curso, 

a acumulação e a organização dos documentos podem ser realizadas por outras pessoas 

(familiares, funcionários e outros) - o que não obrigatoriamente se dá em conjunto com o 

produtor. É possível, igualmente, que o próprio titular altere a configuração dos documentos de 

seu arquivo ao longo do tempo, de acordo com as mais diversas motivações, reutilizando e 

conferindo um novo sentido aos registros. Para fins de esclarecimento, cabe dizer que os 

arquivos sobre os quais nos debruçamos na reflexão deste capítulo são fundos fechados, isto é, 

foram transferidos posteriormente à morte de seu titular.  

Partindo do pressuposto de que, conforme o entendimento de Oliveira (2012) e outros 

especialistas em arquivos pessoais, o conjunto de documentos produzidos, recebidos e mantidos 

por uma pessoa física no decorrer de suas atividades e funções sociais representam sua vida, 

suas redes de relacionamento pessoal, negócios, obras e intimidade, é pertinente interrogar: 

como asseverar que a conformação em que se encontram os documentos não foi corrompida, 

isto é, como assegurar a inviolabilidade? Caso a violação ocorresse, o conjunto não seria mais 

considerado um arquivo? O fato de o arquivo pessoal ser objeto de constantes mudanças e 

reconfigurações (seja pelo titular, por donatários, arquivistas ou outros) compromete seu 

estatuto arquivístico? Quais os limites de manipulação dentro dos quais ainda se pode classificar 

conjuntos documentais produzidas no decorrer das atividades de uma pessoa física como 

arquivos?  

Segundo Lopez (2003), a inviolabilidade dos documentos será sempre questionável. Por 

outro lado, defende ele, “somente a obediência estreita ao contexto de produção e/ou aos 

motivos responsáveis pela guarda documental é que serão capazes de dotar os documentos de 

um sentido arquivístico efetivo, reforçando os princípios teóricos da disciplina” (LOPEZ, 2003, 

p. 75). A forma de lidar com as incertezas da inviolabilidade dos documentos em um arquivo 

pessoal é, então, adotando a abordagem contextual. Isto é a metodologia arquivística por 

excelência - este assunto será retomado e desenvolvido no terceiro capítulo deste trabalho. 

Ainda assim, o autor adverte que “em situações extremas onde a guarda dos documentos foi 

corrompida – isto é, não permitem mais a identificação das atividades das quais, supostamente, 
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é o registro probatório – o estatuto do documento arquivístico é seriamente comprometido” 

(LOPEZ, 2003, p 75).  Diante de um possível impasse, Oliveira orienta:  

 

Se não for possível identificar o produtor do arquivo, nem as conexões 

naturais entre os documentos, estamos diante de uma coleção. Um conjunto 

de documentos que foram reunidos sobre um tema, pessoa, família, em 

decorrência de um processo artificial de coleta efetuada por um colecionista 

(OLIVEIRA, 2012, p.36). 

 

 

           Sujeitos a adulterações antes e/ou depois de ingressarem na instituição de guarda, estes 

registros fazem do respeito à ordem original em arquivos pessoais um desafio. O respeito à 

ordem original é um dos princípios teóricos basilares da Arquivologia. Como um 

desdobramento do princípio da proveniência - princípio elementar da área segundo o qual os 

documentos provenientes de uma pessoa jurídica ou física devem ser mantidos agrupados, sem 

que se separem ou se misturem a outros, formando assim um fundo -, ele visa preservar a 

integridade interna do fundo, isto é, sua organização primitiva, pois esta refletiria a organização 

administrativa do produtor9. Formulado na Prússia do século XIX e sistematizado e difundido 

por Samuel Muller, Johan Feith e Robert Fruin (1898) na obra Manual para Arranjo e 

Descrição dos Arquivos (conhecida como Manual dos holandeses), este princípio 

(Registraturprinzip) estabelece que o arranjo dado aos documentos pelos órgãos criadores no 

curso de suas atividades deve ser conservado no arquivo de custódia permanente 

(SCHELENBERG, 1973). Para os arquivistas holandeses, convém, sempre que possível, 

reestabelecer a ordem primitiva de um fundo caso ela haja sido alterada.   

No entanto, Michael Duchein (1982) adverte que, embora ambos os princípios derivem 

da concepção orgânica de arquivo (e, pela lógica, não devem ser dissociados), a aplicação da 

obediência à ordem original apresenta muitos obstáculos e apenas em raras situações é possível 

reconstituí-la de forma rigorosamente exata e segura, contando com provas de apoio. O autor 

explica que este princípio foi postulado por estudiosos inseridos na tradição administrativa 

germânica, que se estendia a alguns países anglo-saxões. Nesta cultura, existia nos organismos 

da administração uma seção responsável por registrar e classificar os documentos recebidos ou 

produzidos por este organismo (o Registratur ou serviço de registro) com base em um quadro 

                                                           
9 Alguns autores, como Peter Horsman, entendem que o “Princípio da Proveniência” é o único princípio teórico 

da Arquivologia, o qual, em sua composição, comporta dois subprincípios: o “Respeito aos fundos” e a “Ordem 

Original”. Enquanto este é compreendido como a aplicação interna da Proveniência, aquele corresponde a sua 

aplicação externa (DOUGLAS, 2016). Todavia, é recorrente o emprego do “Respeito aos fundos” e da 

“Proveniência” como princípios equivalentes.  
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pré-estabelecido. Assim, seguindo esta organização, quando findada a fase corrente, seria 

possível conservar a estrutural original dos documentos do organismo. Esta, entretanto, não é 

uma prática que se dá na tradição administrativa latina, sendo, por esta razão, tão dificultosa a 

aplicabilidade do princípio nos países de tal cultura (DUCHEIN, 1982).  

Para além dessa especificidade latina, de acordo com o autor, há entraves que afetam 

países de diferentes tradições, como a complexidade e fluidez dos organismos da administração 

moderna (com estrutura, competências e hierarquias cambiantes), o não respeito à estrutura 

interna na organização dos arquivos correntes (conservando os documentos segundo métodos 

variados e muitas vezes desordenadamente) e a produção de um volume muito grande de 

documentos depois da Segunda Guerra Mundial. Apesar dessas dificuldades, Duchein (1982) 

preconiza que não se deve abandonar o princípio da ordem original e propõem algumas 

possíveis soluções de acordo com casos específicos.  

Se o respeito a este princípio é complexo no caso de arquivos institucionais, o é ainda 

mais nos pessoais. Nas raras situações em que é possível identificar a preservação de uma ordem 

original prévia, o emprego da metodologia arquivística torna-se mais fácil. A conservação dessa 

ordem permite que se depreenda a rede de relações que articula produtor, atividades e 

documentos (e estes entre si), desvelando a organicidade do conjunto documental. Ademais, a 

análise da lógica subjacente à acumulação e disposição dos documentos pode proporcionar ricas 

contribuições para a pesquisa, para além das informações que o conteúdo dos documentos pode 

fornecer. Entretanto, tais situações constituem exceções e em geral os arquivos de pessoas 

adentram uma instituição de custódia desordenados e/ou sem uma organização original 

identificável.  

Antes de prosseguir, urge indagar: o que seria a ordem original em um arquivo pessoal? 

A conformação física final em que o conjunto documental foi encontrado quando o fundo foi 

encerrado (depois da morte do titular)? A configuração material que o conjunto foi ganhando 

no curso das atividades do titular, fruto de um processo de acumulação natural que espelharia 

suas atividades? Todavia, mesmo neste último caso, os documentos podem ser reutilizados, 

ressignificados e reorganizados enquanto o fundo ainda está aberto. E nos casos em que a 

estrutura do fundo foi desenhada por outras mãos, não se poderia falar em ordem original?10 

                                                           
10 Durante o “Seminário de Arranjo e Descrição em Arquivos Pessoais”, realizado em maio de 2017 na Casa de 

Rui Barbosa, Lúcia Maria Velloso de Oliveira apresentou três representações de ordem original implicadas em um 

arquivo pessoal e salienta que em todas verificam-se escolhas, seleções e exclusões. São elas: organização/arranjo 

dado pelo titular (a lógica a partir da qual ele enxerga seus papéis sociais e/ou que melhor atende suas demandas); 

o arranjo secundário feito pelo arquivista (isto é, um olhar sobre o produtor e o conjunto documental) e a 
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Não obstante a existência de meios que contribuem para a compreensão da lógica de construção 

do arquivo, como a metodologia da história oral, há que se refletir em que medida a ideia de 

uma organização primitiva (entendida materialmente) e a tentativa de reconstituí-la são válidas, 

praticáveis e produtivas em um arquivo de natureza pessoal. Essa é uma questão que não recai 

exclusivamente sobre os arquivos de pessoas, mas, como visto anteriormente, permeia o 

tratamento de todo tipo de arquivo. 

Expoente nacional no estudo dos arquivos pessoais, Ana Maria de Almeida Camargo 

(2013) aventa uma questão que, embora não toque diretamente no tema da ordem original, pode 

contribuir para se pensar sobre o assunto e a encontrar possíveis alternativas. Segundo a autora, 

o cerne do trabalho do arquivista está no esforço em manter os documentos em sua estreita 

relação com as atividades de origem, ou seja, conservar sua capacidade de representar as ações 

que lhes engendraram e assim preservar seu sentido ou função original. Para identificar e 

conservar a função original, é preciso conhecer o acumulador dos documentos e tratar estes de 

modo a continuar refletindo as atividades do produtor, visto que é em relação a ele que a 

documentação deve ser organizada. Em suas palavras:  

   

É a trajetória de vida de alguém que se reflete naquele arquivo e os 

documentos têm que ser tratados de modo que essa relação entre a atividade 

do titular e o documento se faça da forma mais estreita possível. Portanto, 

muitas vezes, a razão pela qual o documento que temos em mãos deve estar 

no arquivo tem que ser buscada em relação à trajetória do titular do arquivo. 

A gênese do documento é menos importante, em alguns momentos, do que as 

razões de sua acumulação. Quem acumulou e guardou o documento é quem 

deu a ele este estatuto, de algo capaz de representar atividades, ideais, 

preferências ou, até mesmo, paixões (CAMARGO, 2013, p.291). 

 

 

Diante desta premissa, é possível conjecturar que, ainda que o titular não seja o 

responsável pela organização de seu próprio arquivo, é no desempenho de suas atividades 

(dentro das mais variadas esferas), ao largo de sua vida, que os documentos são produzidos, 

recebidos e mantidos. Ele é a razão da existência daquele conjunto e o interessado, ao menos 

em primeira instância (para comprovar a execução de suas atividades), em conservá-lo. Mesmo 

não sendo possível precisar se aquela estrutura foi construída pelo produtor (posto que ele não 

está mais vivo), se ela chega à instituição custodiadora da mesma forma como foi mantida 

enquanto o arquivo era alimentado, então poder-se-ia inferir que a ordem original foi respeitada.  

                                                           
perspectiva do arquivista responsável pela função de descrição (na qual estão inseridos e são considerados outros 

fatores, como usuário, acesso, usos potenciais, dentre outros). 
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A cientista social Priscila Fraiz declara que mesmo nas situações em que a ordem 

primitiva existir, caso ela não se mostre apropriada à recuperação da informação para o uso 

científico, não se deve vestir uma camisa de força durante a determinação do arranjo. Uma 

alternativa, assim, seria estabelecer um arranjo orientado para os interesses da pesquisa e, 

conjuntamente, no intuito de observar o princípio, elaborar um instrumento de busca que 

recupere a antiga ordem original – já que ela seria alterada em sua materialidade para satisfazer 

o uso científico -, como uma tabela de equivalência, por exemplo (FRAIZ, 1998). O 

posicionamento de Fraiz deriva de seu entendimento de que é a pesquisa histórica que deve 

nortear o trabalho de definição do arranjo, uma vez que o valor informativo do documento é 

preponderante – esse ponto será retomado no próximo capítulo. A importância da ordem 

original em um arquivo pessoal estaria no potencial revelador das intenções e sentidos 

atribuídos, pelo titular, ao uso dos documentos acumulados. A forma como os documentos 

foram organizados, ordenados e mantidos em seu local de origem pode trazer informações sobre 

a natureza do arquivo e de seu produtor; contudo, se eles não atendem à urgência da pesquisa, 

devem ser rearranjados (FRAIZ, 1998).  

Tom Nesmith, Debra Barr e Filipo Valenti, por outro lado, partilham a opinião de que 

deve-se respeitar a organização do fundo conforme a ordem em que os documentos foram 

recebidos no momento do recolhimento (a qual é representativa dos documentos em si), assim 

como sua história e seu desenvolvimento. Para Nesmith, considerando que é bastante difícil 

precisar a ordem original de um fundo, é preferível representar os documentos como foram 

recebidos no arquivo (DOUGLAS, 2016).   

Enquanto o respeito aos fundos foi reconhecido como o princípio basilar da 

Arquivologia, sem o qual um conjunto documental poderia perder seu caráter arquivístico, e 

sua aplicação prática se encontra há anos bem consolidada (não obstante as opiniões 

discordantes), a ideia de conservação e recomposição da ordem original suscitava e ainda 

suscita polêmicas entre os profissionais da área. As vozes destoantes ou ponderadoras vão desde 

aqueles que, como Duchein, afirmam que as estruturas da administração moderna são muito 

mais complexas que as do século XIX e estão em constante mudança (além do avanço 

tecnológico impulsionar um aumento exponencial na produção e acúmulo de registros) até os 

que estão preocupados em atender os interesses da pesquisa científica (para os quais, muitas 

vezes, a ordem original seria inadequada).  
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Jennifer Douglas explica que esta celeuma é bastante tributária de uma visão atrelada à 

organização material dos acervos, na qual o arranjo foi concebido originalmente como uma 

atividade física: 

  

Onde uma ordem original houvesse sido perturbada, os documentos deveriam 

ser fisicamente organizados de forma a se reconstruir tal ordem. Da mesma 

maneira, se uma ordem original não estivesse evidente, os documentos 

deveriam ser fisicamente organizados de forma a refletirem a estrutura 

administrativa de seu criador e de suas atividades. Trata-se de um método que 

o Manual holandês parece apoiar. (...) Os arquivistas, dessa forma, 

frequentemente entenderam o Manual como se este determinasse que os 

documentos remanescentes num fundo ou archief fossem fisicamente 

organizados de forma a restaurarem uma “ordem original” baseada na 

estrutura da entidade produtora. Como demonstra Horsman, mal-entendidos 

em relação a esse ponto fizeram com que alguns arquivistas destruíssem 

significativas ordens físicas na tentativa de estabelecerem um ideal 

preconcebido de ordem. (DOUGLAS, 2016, p.56). 

 

 

 

A questão reside então, para a autora, na identificação entre ordem física e intelectual 

praticada pelas interpretações mais tradicionais – muitas delas influenciadas por Duchein 

(1982).  

Revisitando o tópico com novas impressões, muitos arquivistas repensaram a noção de 

fundo arquivístico (ou agregação documental) e desenvolveram uma leitura que o compreende 

antes como entidade conceitual que física. Douglas (2016) coloca que para Barr o conceito de 

fundo deve se desprender do aspecto material e assomar um sentido mais abstrato, no qual o 

respeito à proveniência (e consequentemente o respeito ao fundo e à ordem original) 

representaria o respeito a variedade de relações que compõem essa abstração. Por sua vez, Terry 

Cook considera o fundo como um construto intelectual formado pela descrição das relações - 

das quais a proveniência seria o centro - entre criadores, funções e documentos (DOUGLAS, 

2016). Os arquivistas devem se ater, pois, mais nas descrições desses laços (que somadas 

equivalem ao fundo) e menos na localização física dos documentos. Destarte, a ênfase desta 

concepção remodelada de proveniência concentra-se mais nas variadas relações subjacentes ao 

arquivo que na ideia de um método organizativo dos documentos (DOUGLAS, 2016).   

Outro ponto presente na definição tradicional de ordem original que também é alvo de 

admoestações pelas gerações mais recentes de arquivistas é a defesa, advogada pelos 

holandeses, do respeito à estrutura administrativa do produtor. A ideia de que o arquivo reflete 

direta e fielmente essa estrutura, a qual se vê retratada na ordem original dada pelo produtor, 

passa a ser relativizada e contestada. Claudio Pavone, segundo Douglas, acredita que, em lugar 
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de espelhar a organização da entidade geradora, os arquivos espelham sua própria história 

enquanto documentos (PAVONE apud DOUGLAS, 2016). Essa reflexão, em geral centrada 

em arquivos de instituições, é ainda mais problemática quando pensada especificamente nos 

arquivos pessoais e rende interpretações que podem destituí-los de uma abordagem arquivística. 

A vida de uma pessoa não é organizada de acordo com um organograma, nem segue um 

regulamento interno.  Enquanto os documentos de uma instituição, seja ela pública ou privada, 

obedecem a regras formais de produção, os documentos de um arquivo pessoal em sua maioria 

são discricionários, isto é, não seguem normas, e sim convenções sociais. Como esclarecem 

Ana Maria de Almeida Camargo e Silvana Goulart, quanto mais distante do universo de 

imposições jurídicas, típico do ambiente de funcionamento institucional, maior a resistência em 

se empregar tratamento contextual (ou seja, a metodologia arquivística) em arquivos pessoais, 

porque supõe-se não haver sustentação teórica para afirmar o valor probatório de determinados 

documentos que não se enquadram na condição de veículos ou produtos de transações. O 

arquivo pessoal seria o espaço do indivíduo, dos laços afetivos, dos hábitos, devoções e 

preferências; local dos fatos juridicamente irrelevantes ou, segundo Luciana Duranti, não 

previstos no sistema jurídico (CAMARGO; GOULART, 2007).  

 Além de comportar diferentes gêneros documentais, em um arquivo pessoal é possível 

encontrar mais de um documento registrado em um mesmo suporte. Por exemplo, uma carta 

trocada entre dois companheiros de profissão que são também amigos íntimos pode conter 

anotações feitas posteriormente, as quais não necessariamente se relacionam com os assuntos 

da carta ou outros que comumente são discutidos com este interlocutor – a carta pode ter servido 

apenas como um meio para fixar uma determinada informação. A situação descrita ilustra 

alguns dos desafios característicos dos arquivos pessoais, os quais são marcados pela 

informalidade, pela não obediência a regras e pela complexidade das facetas de um indivíduo 

que se tocam e se mesclam. Isto se dá porque a vida de um ser humano não é estática, dividida 

em áreas estanques com limites claramente definidos que as isolam entre si; mas repleta de 

nuances que se comunicam e se entrelaçam. Distinguir essas nuances muitas vezes constitui 

tarefa árdua. Assim, a ideia de respeito à estrutura advogada pela interpretação mais tradicional 

de ordem original - formulada no seio de instituições, com personalidade jurídica, estrutura bem 

definida e setores, competências, funções e atividades que, ainda que interajam, são de mais 

fácil delimitação - se depara com obstáculos nos arquivos de pessoas físicas. 

Todo o quadro de problemas e questões exposto até aqui revela que a aplicação da teoria 

arquivística aos arquivos pessoais é desafiadora. Nesse sentido, emergem vozes que, tanto de 
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forma indireta como mais abertamente, colocam em dúvida o reconhecimento do estatuto 

arquivístico nos arquivos pessoais, reforçando o lugar deste como “filho bastardo” na 

Arquivologia. Trata-se de uma questão antiga, mas que parece ainda não superada, malgrado o 

respaldo legal e literário, ainda que tímido, já apontados.  

Mireya Calleja (2007) é uma das vozes que reluta em reconhecer os conjuntos 

documentais produzidos por pessoas como arquivos. Para justificar sua posição, a arquivista 

uruguaia elenca uma série de argumentos: estes documentos não possuem funções específicas 

estabelecidas por lei (são produto da ação humana), não possuem um quadro de classificação 

científico (ainda que o produtor ou um arquivista construam um quadro, este será desprovido 

de rigor científico e carregado de subjetividade), carecem de organicidade científica (condição 

fundamental do arquivo), apresentam apenas a terceira fase do ciclo de vida e não se realiza a 

avaliação para efetuar a seleção e eliminação (esta, se ocorre, é de comum acordo com o doador 

ou vendedor). Ela acrescenta ainda que muitas vezes não é entregue à instituição custodiadora 

a documentação completa, deixando possíveis lacunas (CALLEJA, 2007).   

Ancorando-se na definição de arquivos presente na lei de Patrimônio Histórico 

Espanhol11, que segundo a lógica da autora contrapõe-se aos argumentos supracitados, Calleja 

(2007) alega que a condição imprescindível para se definir um conjunto documental como 

arquivo é a organicidade, a qual, para existir, requer um quadro de classificação científico que 

reflita fielmente as funções estabelecidas pela lei que cria a instituição. Esta última, por sua vez, 

demanda um organograma que represente sua estrutura. Ademais, os documentos de arquivo 

passam pelas três etapas (de gestão, administrativa e histórica) do ciclo de vida, derivam de 

uma única fonte, são produzidos concomitante ao desenrolar dos atos administrativos e sua 

organicidade é gerada desde a produção documental (CALLEJA, 2007).  

Não obstante as objeções pontuadas, Calleja afirma a respeito dos documentos 

produzidos por pessoas: 

 

Lo que si sabemos es que son documentos testimoniales, por lo tanto 

documentos de archivos y de acuerdo al glosario de la Norma ISAD(G) se 

considera documento de archivo “la información contenida en cualquier 

soporte y tipo documental , producida, recibida y conservada por cualquier 

organización o persona en el ejercicio de sus competencias o en el desarrollo 

de su actividad.” (CALLEJA, 2007, p.4). 

                                                           
11A Lei de Patrimônio Histórico Espanhol define arquivos como “los conjuntos orgánicos de documentos, o la 

reunión de varios de ellos, reunidos por personas jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, 

al servicio de su utilización, para la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura”. 

(CALLEJA, 2007, p.2). 
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A arquivista manifesta assim sua inquietação terminológica e indaga seus pares a 

respeito da denominação mais adequada para estes tipos de documentos. Devem receber a 

alcunha de “Arquivos Pessoais”, mesmo que lhes faltem as condições necessárias aos arquivos, 

como a organicidade, o ciclo de vida e a avaliação? Ou devem ser denominados “coleções”, 

exatamente pela falta de tais condições? (CALLEJA, 2007). A partir dessas perguntas, Mireya 

Calleja (2007) traz à baila novamente a seguinte questão: os documentos produzidos por 

pessoas devem ser tratados como arquivos ou coleções? A resposta, embora possa não ser essa 

a intenção da autora, acarreta desdobramentos importantes. Dela deriva a determinação do 

campo do conhecimento a que cabe o tratamento destes conjuntos, isto é, a jurisprudência 

disciplinar, o que gera implicações metodológicas. Isto significa, no limite, retornar a um ponto 

que, ao menos de acordo com as definições da maioria dos teóricos da área e que estão 

representadas em leis e normas internacionais, já foi superado. 

Em contrapartida, a despeito das especificidades que complexificam a aplicação dos 

conceitos da Arquivologia aos arquivos pessoais, Ancona Lopez (2003) defende que são 

justamente elas que fortalecem a necessidade de se empregar os princípios da área, como única 

forma de salvaguardar a solidez das informações dos documentos. Compartilhando esta mesma 

posição, Ana Maria de Almeida Camargo (2009) acrescenta que apenas sob o prisma da 

metodologia arquivística se pode assegurar que os documentos de um arquivo pessoal sejam 

objeto de pesquisa por diferentes olhares, de variadas disciplinas. Esta perspectiva será 

analisada mais detidamente no terceiro capítulo, momento em que, com fins elucidativos, 

apresentaremos propostas metodológicas. Sigamos, antes, a discussão teórica que problematiza 

os arquivos pessoais.  

 

*** 

 

Frente ao que foi abordado até aqui, pode-se notar que atualmente o problema relativo 

aos documentos produzidos e/ou acumulados por uma pessoa física não é tanto conceitual, 

porque a definição de arquivo, amparada por lei no Brasil e em outros países, contempla tal 

conjunto, ainda que se possa tecer ressalvas e críticas. A questão maior concentra-se nas 

dificuldades em empregar a teoria arquivística no tratamento dos arquivos pessoais e na 

resistência em reconhecer estes conjuntos como arquivos. Buscou-se aqui, principalmente a 

partir de autores do campo da Arquivologia, promover uma reflexão em torno de princípios e 

conceitos arquivísticos, bem como de seus limites, quando pensados nos arquivos pessoais. Há 
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mais aspectos sobre esses conjuntos documentais a se abordar que emergem de outras áreas do 

conhecimento, demarcando também outras perspectivas e abordagens – e outros lugares de fala. 

Este será o objeto de estudo do próximo capítulo. 
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Capítulo 2 – Além dos muros da Arquivologia  

 

2.1 – Arquivos pessoais enquanto área de fronteira 

 

 

Assim, pode-se definir arquivo pessoal como o conjunto de papéis e material 

audiovisual ou iconográfico resultante da vida e da obra/atividade de 

estadistas, políticos, administradores, líderes de categorias profissionais, 

cientistas, escritores, artistas etc. Enfim, pessoas cuja maneira de pensar, agir, 

atuar e viver possa ter algum interesse para as pesquisas nas respectivas áreas 

onde desenvolveram suas atividades; ou ainda, pessoas detentoras de 

informações inéditas em seus documentos que, se divulgadas na comunidade 

científica e na sociedade civil, trarão fatos novos para as ciências, a arte e a 

sociedade (BELLOTTO, 2006, p.266). 

    

 

A passagem acima, de autoria de Heloísa Bellotto, grande referência da Arquivologia 

brasileira, sublinha o interesse científico, artístico e social dos arquivos pessoais. Gozando de 

valor permanente quando ingressam em uma instituição de custódia (isto é, na terceira idade do 

ciclo de vida documental e, assim, não mais passíveis de avaliação e eliminação), estes arquivos 

respondem não mais às razões primárias que motivaram sua criação, mas aos usos científico, 

cultural e social que potencialmente ensejam. Sua preservação definitiva se justifica pelo 

sentido patrimonial e testemunhal que encerram: patrimonial por razões de transmissão cultural 

e para possibilitar as constituições e reconstituições identitárias dos grupos sociais e 

testemunhal por garantirem aos historiadores o acesso aos testemunhos de cada geração, 

permitindo-lhes investigar as formas de pensar e agir de outros tempos (BELLOTTO, 2006). 

Representando uma valiosa fonte da experiência humana em seus múltiplos matizes, os 

arquivos pessoais constituem um campo fértil de estudos, tanto enquanto instrumento quanto 

como objeto em si, e, nos últimos anos, vêm sendo explorados por outras disciplinas, como a 

psicologia, a diplomática, o jornalismo, a filosofia, a antropologia, a sociologia e a história 

(dentre outras). Segundo Luciana Heymann (2012), os novos investimentos intelectuais nos 

arquivos de natureza pessoal se dão no começo dos anos 1990 e marcam um deslocamento da 

abordagem tradicional, a qual entendia os arquivos como lugar inerte que reúne a informação a 

ser examinada pelos que procuram a verdade dos fatos, para outra que os vê como lócus de 

produção de conhecimento e dispositivo de exercício do poder. 

Essa interdisciplinaridade carrega consigo uma multiplicidade de olhares, interesses e 

abordagens, fazendo do arquivo pessoal um espaço de fronteira, onde distintos campos do 
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conhecimento se tocam, se complementam e, por vezes, se chocam.   O presente capítulo visa 

expandir o balanço teórico iniciado anteriormente, extrapolando os muros da Arquivologia. 

Busca-se trazer o aporte de outras disciplinas, seus usos e leituras, a fim de estabelecer um 

diálogo que possibilite ampliar e robustecer a reflexão acerca dos arquivos pessoais. Não 

obstante as diferenças e possíveis atritos, outras perspectivas e enfoques podem fornecer 

importantes contribuições.   

Parte considerável dos pesquisadores de diferentes áreas que passaram a se debruçar 

sobre os arquivos pessoais manifesta uma postura cética e relativista, a qual muitas vezes é 

indistinta e genericamente identificada como “pós-moderna”. Não é o propósito aqui definir o 

pensamento pós-moderno, tarefa certamente árdua e complexa. O que cabe destacar é que 

muitos desses estudiosos guardam em comum uma abordagem que, rechaçando a ideia de 

verdade, não toma o arquivo como espaço neutro que congrega as evidências de uma única e 

irrefutável realidade. Eles o enxergam como um local de apagamento e visibilidade, um 

manancial de construções e reconstruções possíveis localizadas no tempo e no espaço e 

condicionadas a quem as fez, a partir de onde e com quais projetos – constituindo, por isso, um 

objeto de investigação próprio. Essa visão, de acordo com Heymann (2012), é bastante 

tributária dos trabalhos de Michel Foucault e Jacques Derrida, filósofos que inauguram a 

concepção de arquivo enquanto metáfora do cruzamento entre memória, saber e poder: um 

construto político que produz e controla a informação, orientando a lembrança e o 

esquecimento. Inspirados em Foucault e Derrida, pesquisadores de diferentes países partem do 

entendimento de que o arquivo representa um sistema que estabelece e legitima enunciados 

configuradores do real (HEYMANN, 2012). O foco deste capítulo será explorar esta 

abordagem. 

Tal perspectiva entra em atrito com a teoria arquivística em muitos aspectos. Alguns dos 

pontos sensíveis residem em determinadas características do documento arquivístico e nas 

implicações delas decorrentes. No artigo Registros documentais contemporâneos como provas 

de ação, em face dos desafios impostos aos arquivistas e à própria Arquivologia pelo 

desenvolvimento social e tecnológico, Luciana Duranti (1994) reexamina as propriedades 

inerentes a esses registros (já tratadas anteriormente por outros autores, como Hilary 

Jenkinson), a saber: autenticidade, imparcialidade, naturalidade, inter-relacionamento e 

unicidade.  
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De acordo com Duranti (1994), dentro de uma cadeia de procedimentos regulares e 

comprováveis, os documentos de arquivo12 são criados tendo-se como horizonte a necessidade 

de agir através deles, são mantidos para servir a futuras ações ou por seu valor informacional e 

são preservados por testemunharem atividades passadas, sendo por isso autênticos. Eles são 

inerentemente verdadeiros, pois as razões pelas quais são produzidos e as rotinas processuais 

implicadas em sua criação garantem que não há intenções outras neste processo além do 

cumprimento de atividades, caracterizando a imparcialidade de sua produção. São acumulados 

naturalmente, de modo contínuo e progressivo, no decorrer das transações e em função de 

objetivos práticos, o que os dota de uma coesão espontânea. Estão inter-relacionados porque no 

momento de sua produção ou recebimento se estabelece entre eles um vínculo de 

interdependência que é determinado pela razão de sua produção e do qual deriva seu significado 

e sua capacidade comprobatória. Isto é, a existência, a capacidade de cumprir seu objetivo, o 

significado, a confiabilidade e a autenticidade de um documento arquivístico dependem do elo 

estabelecido com os outros documentos do conjunto ao longo das transações. E, por fim, cada 

documento arquivístico ocupa um lugar único dentro da estrutura do grupo que integra e do 

universo documental, uma vez que o complexo das relações travadas com os outros registros e 

com o contexto administrativo é único (DURANTI, 1994). 

A autenticidade é uma das propriedades que gera divergências. Segundo Luciana 

Heymann (2012), o filósofo Jacques Derrida - em conferência sobre a história da psiquiatria 

(realizada em 1994), que foi posteriormente publicada no livro Mal d’archive - critica a ideia 

de que os documentos mantidos em arquivos têm sua originalidade e autenticidade preservadas, 

o que conferiria a tais registros fidedignidade. Para o filósofo, nunca houve um registro original, 

apenas traços que deixam traços. Sob influência de Derrida, a historiadora Carolyn Steedman 

entende que o passado é inalcançável, ele só existe a partir de representações e por isso não 

pode ser encontrado no arquivo (HEYMANN, 2012). Na mesma esteira, Heymann identifica 

na associação entre autenticidade e arquivos pessoais um poder de legitimação desses 

documentos - posto que significariam a expressão material da memória de quem os acumulou 

                                                           
12 Deve-se salientar que Duranti reconhece como arquivo os documentos produzidos e/ou acumulados por pessoas 

no decurso de atividades. No referido artigo, a autora entende os materiais arquivísticos, ou registros documentais, 

como “um tipo de conhecimento único: gerados ou recebidos no curso das atividades pessoais ou institucionais, 

como seus instrumentos e subprodutos, os registros documentais são as provas primordiais para as suposições ou 

conclusões relativas a essas atividades e às situações que elas contribuíram para criar, eliminar, manter ou 

modificar. A partir destas provas, as intenções, ações, transações e fatos podem ser comparados, analisados e 

avaliados, e seu sentido histórico pode ser estabelecido” (DURANTI, 1994, p.50). 
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-, transmitindo a falsa ilusão de serem reveladores de dimensões menos visíveis da atuação e 

personalidade de seu titular.  

A imparcialidade é outro atributo que suscita polêmicas entre os princípios teóricos da 

Arquivologia e o discurso subjetivista de disciplinas contíguas. Diversos teóricos, muitos dos 

quais se consideram alinhados ao pensamento pós-moderno, teceram severas críticas a essa 

característica, geralmente associando-a a um ideal “cientificista” e a uma crença quase ingênua 

na objetividade, que seriam típicas de uma visão “positivista”. 

Em ensaio no qual declara que está ocorrendo de fato uma mudança de paradigma 

arquivístico (que vai desafiar o modo como os arquivistas pensam e realizam seu trabalho), 

Terry Cook (2012) afirma que, com tal transformação, os documentos deixam de ser entendidos 

como produtos ou subprodutos naturais e passivos da atividade humana ou administrativa para 

serem considerados agentes ativos na formação da memória social. Segundo o autor, foi 

totalmente desacreditado o entendimento, pregado pelo modelo positivista, dos registros como 

um subproduto imparcial e inocente da ação, a partir do qual é possível uma “ressurreição 

científica” de fatos do passado. Longe de ser um “vaso vazio” em que atos e fatos são 

depositados, o registro é uma construção mediada e em constante mudança. Assumindo sua 

adesão ao pensamento pós-moderno, Cook argumenta que:  

 

Nada é neutro. Nada é imparcial. Nada é objetivo. Tudo é moldado, 

apresentado, representado, re-apresentado, simbolizado, significado, 

assinado, construído pelo orador, fotógrafo, escritor, por um propósito 

definido. Nenhum texto é um mero subproduto inocente da ação, como 

Jenkinson afirmou, mas sim um produto construído de forma consciente, 

embora uma consciência possa estar tão transformada em padrões 

semiconscientes, ou mesmo inconscientes, de comportamento social, processo 

de organização e apresentação de informação, que o link para realidades 

externas e relações de poder fica oculto. Os textos (incluindo imagens) são 

todos uma forma de narração, mais preocupados com construção coerente e 

harmônica para o autor, reforçando posição e ego, em conformidade com as 

normas e padrões de organização do discurso retórico, do que focando em ser 

evidência de atos e fatos, ou contextos jurídicos ou legais. E não há apenas 

uma narrativa de uma série ou coleção de documentos, mas muitas narrativas, 

muitas histórias, servindo muitos propósitos para muitos públicos, através do 

tempo e do espaço (COOK, 2012, p.8). 

 

Se a ideia de imparcialidade já é polêmica quando pensada nos arquivos como um todo 

(isto é, abarcando os institucionais), o é ainda mais no caso dos pessoais. Primeiramente, a 

noção de circunstâncias ou rotinas processuais de criação é problemática para os arquivos de 

pessoas, visto que tais conjuntos abrigam uma grande quantidade de documentos 

discricionários e informais e seu produtor na maioria das vezes já faleceu, não podendo revelar 
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informações importantes para a compreensão dessas rotinas (ainda que outras metodologias de 

pesquisa permitam uma aproximação dessas informações). Em segundo lugar, e especialmente, 

a concepção de que o motivo de produção e de guarda do documento reside em cumprir e provar 

atividades é bastante questionável para muitos teóricos.13 Na vida de uma pessoa, arquivar 

significa única e objetivamente provar atividades? Estaria a ideia de imparcialidade mascarando 

uma vasta gama de razões outras (bem mais subjetivas) envolvidas tanto na produção quanto 

na preservação de documentos (mesmo que não consciente e deliberadamente)? A 

imparcialidade deságua em outra questão: os sentidos envolvidos no arquivar.  

Em 1996, Sue McKemmish (1996) publica um artigo que se tornou referência na 

reflexão acerca da produção de arquivos pessoais. Sob o título Provas de mim14, a autora 

explora a prática do “autoarquivamento”, visando compreender o que caracteriza o 

comportamento de arquivar dos indivíduos, que fatores condicionam tal comportamento e que 

variedades de culturas do “autoarquivar-se” existem. Para McKemmish, a funcionalidade do 

arquivo pessoal está em sua capacidade de provar, testemunhar uma vida. No nível pessoal, 

guardar registros é uma forma de testemunhar e memorializar nossas vidas - nossa existência, 

experiências, atividades, inter-relacionamentos, identidade, enfim, nosso lugar no mundo. 

 Entendendo que essa prática corresponde a um impulso humano fundamental de dar 

testemunho, um ato instintivo de fazer o próprio relato, McKemmish recorre à sociologia para 

identificar as forças sociais promotoras dos registros pessoais. Em sua leitura, a ação de manter 

registros é um sistema social institucionalizado que, no caso de arquivos de pessoas, relaciona-

se à construção da identidade e da memória individual e coletiva (provas de si, provas de nós), 

a um vetor autobiográfico (produção da narrativa de si) e à necessidade de um indivíduo deixar 

rastros que garantam seu lugar no presente e no futuro (eternizar-se). Ela acredita que da mesma 

forma como os arquivistas podem identificar funções e atividades significativas e especificar 

qual tipo de registro são capturados como evidências dessas atividades em ambientes 

                                                           
13 Catherine Hobbs, Maryanne Dever e Verne Harris questionam a certeza em relação ao probatório no arquivo 

pessoal. Entendendo como redutora a relação entre documento e prova, os autores apostam em um enfoque sobre 

aquilo que não é admitido pelo ponto de vista probatório, como o comportamento anômalo na organização de 

documentos pessoais e a presença do “selvagem” neste tipo de arquivo. Segundo Hobbs, a palavra “prova” opera 

no sentido de levar o documento pessoal para o universo do factual e do jurídico, lançando-o na direção da 

responsabilidade pública. No caso dos arquivos pessoais, porém, estão envolvidos outros elementos que 

transcendem a ideia de transação de atividades (sejam essas atividades oficiais, pessoais, comerciais ou formais), 

fazendo destes conjuntos documentais um espaço de múltiplos construtos (HOBBS, 2016). 

14 McKEMMISH, Sue. Evidences of me. The Australian Library Journal. Vol.45, n.3, 1996. Este texto é retomado 

e acrescido de novas questões em mais de uma ocasião, como em 2013 pela editora FGV. Ver: McKEMMISH, 

Sue. Provas de mim... Novas considerações. In: Arquivos Pessoais: reflexões multidisciplinares e experiências de 

pesquisa. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. 
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institucionais, eles podem também analisar papéis socialmente atribuídos e atividades 

relacionadas e tirar conclusões sobre quais registros os indivíduos capturam como evidências 

de tais papéis e atividades. Eles podem, ademais, definir indivíduos em termos de suas relações 

com os outros, uma vez que essas relações revelam formas socialmente condicionadas de 

conduta e interação que abarcam também o comportamento de registro (McKEMMISH, 1996).  

Outro teórico que se dedica a compreender o processo pessoal de arquivamento é 

Philippe Artières. De acordo com o historiador, “arquivar a própria vida”, expressão que serve 

de título a artigo seu de 1998, é uma prática cotidiana comum, na qual os indivíduos, orientados 

por intenções sucessivas e às vezes contraditórias, procedem a uma triagem de seus papéis: 

preservam alguns, descartam outros e os arrumam e rearrumam continuamente. Isto é, o 

arquivamento do eu corresponde a um exercício plural e incessante, pois até o último instante 

os arquivos são modificados, refeitos. Mediante essas práticas minúsculas, nos colocamos 

frente a um espelho, confrontamos nossa imagem social com nossa imagem íntima e 

construímos uma imagem para nós mesmos e, às vezes, para os outros. Todavia, ressalva ele, 

não arquivamos nossas vidas propriamente ditas. “Fazemos um acordo com a realidade, 

manipulamos a existência: omitimos, rasuramos, riscamos, sublinhamos, damos destaque para 

certas passagens” (ARTIÈRES, 1998, p. 11).   

Segundo Artières (1998), arquivamos para responder a uma injunção social, a uma 

exigência do arquivamento de si que é onipresente em nossa sociedade. O autor coloca que é 

imperioso manter arquivos domésticos, porque precisamos sempre apresentar papéis para 

garantir direitos básicos à sobrevivência e para estar bem inseridos socialmente – toda infração 

a essa regra é punida. Enfim, o indivíduo precisa manter seu arquivo pessoal para ver sua 

identidade reconhecida, controlar sua vida e continuar existindo nos mais diversos âmbitos 

(socialmente, profissionalmente, em sua relação com o Estado, com a família).    

 

Nas nossas sociedades ocidentais, desde o fim do século XVIII estabeleceu-

se progressivamente um formidável poder da escrita que se estende sobre o 

conjunto do nosso cotidiano; a escrita está em toda parte: para existir, é preciso 

inscrever-se: inscrever-se nos registros civis, nas fichas médicas, escolares, 

bancárias (ARTIÈRES, 1998, p.12). 

 

  

Artières (1998) identifica ainda como traços comuns à tal prática os desejos de tomar 

distância de si mesmo (neutralizando-se) e de testemunhar a própria vida, ambos como parte de 

um movimento no qual o produtor do arquivo se coloca em uma espécie de diálogo com um 

potencial interlocutor. A constituição de um arquivo pessoal pelos indivíduos se dá em função 
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de um futuro leitor (autorizado ou não), seja este leitor o próprio titular, seus familiares, seus 

amigos. Assim, embora o arquivamento do “eu” seja uma ação íntima, muitas vezes ela atende 

a uma função pública, porque arquivar a própria vida representa uma forma de publicá-la e 

tentar fazer com que ela perdure no tempo (mesmo após a morte). Nesse sentido, constituir um 

arquivo pessoal corresponde a um exercício de testemunhar a própria vida e escrevê-la do modo 

como o produtor do arquivo a enxerga ou como gostaria que os outros a enxergassem. É a 

construção de uma narrativa, de uma imagem para si e para seu possível público, defendendo-

se previamente de possíveis leituras posteriores. 

  

O arquivamento do eu não é uma prática neutra; é muitas vezes a única ocasião 

de um indivíduo se fazer ver tal como ele se vê e tal como ele desejaria ser 

visto. Arquivar a própria vida, é simbolicamente preparar o próprio processo: 

reunir as peças necessárias para a própria defesa, organizá-las para refutar a 

representação que os outros têm de nós. Arquivar a própria vida é desafiar a 

ordem das coisas: a justiça dos homens assim como o trabalho do tempo 

(ARTIÈRES, 1998, p.31). 

 

 

O filósofo Renato Janine Ribeiro (1998) distingue dois tipos de pulsões por guardar 

documentos. Uma delas, denominada “coleção de si”, busca preservar a melhor recordação de 

si mesmo, geralmente através da mediação socialmente aceita de objetos que já são valorizados 

ou que podem mais tarde se tornar de valor. Essa pulsão, mais que o desejo de se perpetuar, 

relaciona-se a um desejo de constituir a própria identidade pelos tempos futuros, a um anseio 

por forjar a própria glória. “O que os arquivos pessoais podem atestar, o que o desejo de guardar 

os próprios documentos pode indicar, será esse anseio de ser, a posteriori, reconhecido por uma 

identidade digna de nota” (RIBEIRO, 1998, p.35). O outro tipo de pulsão, aparentemente menos 

egoístas, é caraterizada mais pelo gesto em si e puro de entesouramento e menos pelo anseio 

por eternizar uma identidade gloriosa. A respeito das práticas de guardar documentos, Ribeiro 

acrescenta: 

Cabe, aqui, anotar que às memórias e à documentação guardadas já com o fito 

histórico, aos atos promovidos já num registro histórico de primeiro sentido o 

da solenidade, da tomada do poder -, pode-se opor e destacar uma 

historicidade não desejada enquanto tal, que, como dizia Picasso da beleza 

("não se procura, encontra-se"), ocorre a posteriori, mas não se assegura 

previamente, e que por isso mesmo cobre outros planos além da história 

política, em especial os das relações entre os seres humanos, sejam estas de 

afeto ou, mesmo, de poder, mas um poder que não se resume nas formas do 

Estado (RIBEIRO, 1998, p.39). 
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Testemunhar a própria vida. Fabricar uma memória individual e coletiva. Produzir uma 

narrativa de si. Construir uma imagem para si e para os outros. Realizar um gesto puro de 

entesouramento. Eternizar-se. As reflexões trazidas pelos autores acima permitem pensar que 

há uma multiplicidade de sentidos envolvidos na formação de um arquivo pessoal, processo no 

qual ocorrem seleções, destaques e omissões. Esses diversos sentidos e ações podem sugerir 

um alto teor de intencionalidade em que o arquivar estaria embebido; fato que possibilita, no 

mínimo, questionar e, no limite, negar a noção de imparcialidade. Outrossim, eles atingem outra 

propriedade dos documentos de arquivo: a naturalidade.  

À luz daquelas leituras, em lugar de um fluxo contínuo e progressivo de acumulação, o 

arquivamento do “eu” pode ser entendido como um movimento sucessivo sim, mas que se faz 

e refaz, em distintas temporalidades. De acordo com os propósitos do titular, a partir de lógicas 

e critérios que podem mudar no transcorrer do tempo, novos significados são atribuídos aos 

documentos, acarretando em reconfigurações dos materiais, bem como, em certas situações, no 

estabelecimento de novas relações entre eles – o que difere da ideia de uma “coesão espontânea” 

entre os documentos presente no conceito de naturalidade. Ademais, é comum o conjunto sofrer 

interferências de terceiros, principalmente quando a transferência do arquivo se dá sem o 

conhecimento ou a vontade manifesta do titular, após sua morte. Tal circunstância contribui 

para se colocar ainda mais em dúvida a noção de naturalidade, que já seria discutível no âmbito 

da própria acumulação operada pelo titular (conforme mencionado acima).   

 Alinhada com o pensamento que identifica o arquivo como um construto social - um 

espaço de representações em que diferentes atores intervêm -, a abordagem aqui explorada 

expande o debate em torno da imparcialidade e da naturalidade e aventa outra questão: os 

agentes, para além de parentes e pessoas próximas ao produtor, que exercem influência sobre o 

arquivo pessoal. Segundo esse prisma, na prática de seu ofício – especialmente na estruturação 

do quadro de arranjo e na elaboração de instrumentos de pesquisa que, como ensina Bellotto, 

proporcionam o elo entre documento e pesquisador-, o arquivista promove intervenções no 

conjunto documental, opera seleções e silenciamentos, imprimindo uma determinada ótica nos 

resultados de seu trabalho. Desse modo, ele também teria responsabilidade na produção dos 

registros que servem de fonte para quem se debruça sobre os arquivos. Apontando para a 

dimensão ativa da prática arquivística na conformação da memória social, Terry Cook (2012) 
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declara que os arquivistas dispõem de um enorme poder. A mediação arquivística não é neutra 

nem são inócuos seus efeitos15.  

Para Luciana Heymann (1997), o arquivista ou documentalista exerce um papel 

preponderante no processo de “produção” do arquivo pessoal enquanto fonte e, 

consequentemente, influencia a construção da narrativa histórica. A ingerência deste 

profissional, juntamente com a de parentes e secretários, compõe um plano de subjetividades 

intermediária, situada entre a que orientou a acumulação do titular e a do pesquisador, que se 

vale dos documentos do arquivo para formular o discurso histórico. A fim de sustentar sua 

posição, a autora mapeia as etapas de trabalho daquele profissional. Segundo ela, inicialmente, 

o arquivista elege os critérios para agrupar os conjuntos documentais que serão descritos como 

unidade, procedendo à montagem de um quadro de arranjo. Nesta operação, são escolhidos 

determinados aspectos, em detrimento de outro. Mesmo utilizando remissivas ou efetuando 

descrições detalhadas, o trabalho de organização de um arquivo implica exclusões, ênfases, 

estabelecimento de critérios (todas essas ações subjetivas), para que se possa, dentro da 

totalidade do material, disponibilizar o acesso da documentação ao público. Antes de torná-la 

acessível, porém, é preciso descrever os conjuntos, momento em que ocorrem novas seleções 

em relação ao que será destacado ou omitido (mesmo que seguindo um padrão de descrição), 

já que, por ser uma representação, não é possível que o instrumento de pesquisa (inventário, no 

caso) dê conta da integralidade dos documentos. É a esses instrumentos que os pesquisadores 

recorrem em suas consultas antes de solicitar o contato direto com os registros que lhes 

interessam (1997). 

Seguindo a linha de raciocínio de Heymann (1997), a subjetividade do arquivista é 

encoberta pela pragmática necessária ao seu trabalho, a qual torna o conjunto documental 

acessível física e logicamente, mas, em contrapartida, promove exclusões. Neste sentido, este 

profissional produz o “resíduo” ou “lixo histórico”, isto é, documentos desvalorizados por 

supostamente não responderem aos interesses de pesquisa e que ocupam um lugar secundário 

nas fases de arranjo e descrição. Assim, nestas etapas, de acordo com determinados aspectos 

que se opta por valorizar, alguns documentos são selecionados e desfrutam de um lugar 

privilegiado, ao passo que outros são relegados a classificações generalizantes (como 

                                                           
15 De acordo com Anheim e Poncet (2004), as fontes arquivadas são produzidas em dois tempos. Em um primeiro 

momento como documentos e em um segundo como arquivos, isto é, documentos conservados, classificados e 

inventariados. Frente a um leque de possibilidades que a documentação oferece, a dimensão de escolha no 

tratamento arquivístico confere ao arquivista o papel não só de conservador, mas de produtor de saber (ANHEIM 

& PONCET, 2004 apud HEYMANN, 2012).  
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“miscelânea”, “diversos”, “correspondência geral”), que em geral estão condenadas a 

descrições econômicas e pouco minuciosas – não obstante o volume de documentos e a 

multiplicidade de informações que comportam.  Desse modo, para a autora, o arquivista atua 

em um plano invisível de subjetividade e intervenção, posto que escamoteado pela pragmática 

de seu ofício e ofuscado tanto pela materialidade do arquivo quanto pela obra produzida a partir 

das fontes. Um plano silencioso, porém, não menos efetivo (HEYMANN, 1997). 

Tal qual o arquivista, consoante essa perspectiva, a instituição de custódia também 

exerce influência na conformação dos documentos, corroborando a tese de que a guarda, bem 

como o tratamento documental, não é neutra. Um arquivo pessoal ingressa em uma instituição 

de guarda em caráter permanente (respondendo a interesses de pesquisa, culturais e sociais, ou 

seja, seu valor secundário) e por meio de compra ou doação. Sua preservação se justifica pelo 

valor que lhe é atribuído; por essa razão, em geral são conservados arquivos de políticos, 

cientistas, artistas, isto é, pessoas com visibilidade na vida pública, consideradas de grande 

relevância e capazes de ocupar um lugar no imaginário da sociedade. Destarte, tanto o gesto de 

um titular ou sua família doar ou vender um acervo como o de uma instituição barganhar sua 

aquisição indicam que àquele conjunto é conferida uma determinada importância e carregam 

consigo interesses e projetos - os quais deixarão suas marcas no tratamento documental.  

No artigo A vontade de guardar, Aurélio Vianna, Maurício Lissovsky e Paulo Sérgio de 

Sá (1986) sustentam que o centro de documentação histórica detém um poder de 

monumentalizar um arquivo privado, dotando-o de uma dimensão histórica e pública. A doação 

de um arquivo a este tipo de instituição atenderia a um desejo de monumentalização e de 

imortalidade que pode partir do titular – dado que um dos sentidos que presidem a acumulação 

dos seus documentos é a lógica de edificação de uma imagem histórica, ainda que nem sempre 

essa lógica seja seguida pela instituição que os preservará -, da instituição de guarda ou da 

família, contribuindo para a construção de uma imagem para a história. Conforme os autores 

pontuam: 

  

A produção de uma imagem é fruto tanto do que se exibe quanto do que se 

esconde. Nesta operação participam tanto o círculo familiar do arquivador 

quanto as instituições de memória (...). É difícil imaginar o gesto de doação 

sem o espírito de notabilização. Do ponto de vista da memória, não se exibe o 

que não se revela; não se expõe conscientemente o que não seja rentabilizável 

como preservação de imagem (LISSOVSKY; SÁ; VIANNA, 1986, p.69). 
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O sentido do arquivo dentro da instituição custodiadora, conforme esta leitura, afeta a 

forma como o conjunto documental será tratado: que representação será feita do conjunto, a 

partir de qual viés, com que finalidade, o que será priorizado e o que será omitido ou 

minimizado. Este assunto é também explorado extensivamente por Luciana Heymann16, para 

quem a produção de hierarquias no tratamento destinado aos documentos (na classificação e na 

identificação, por exemplo) poderia ratificar as demandas e projeções de que é objeto o arquivo 

pelo titular ou terceiros (parentes, herdeiros políticos e outros). Segundo a historiadora (2005), 

instituições - especialmente as criadas com a missão declarada de preservar a memória de seu 

titular- e seus gestores atuam como agentes de mediação entre o passado (história, memória, 

acervo) e o presente (ação política), porque lidam com a memória, instrumento político capaz 

de criar identidades, produzir um discurso sobre o passado e projetar perspectivas sobre o 

futuro. Além do titular, sua família e sucessores, o espaço institucional (com sua cultura 

organizacional) e os profissionais que nele atuam seriam partícipes no projeto de edificação de 

uma imagem e fabricação de um legado17. 

Outra questão problemática concernente aos arquivos de natureza pessoal, e que guarda 

relação com as reflexões em torno da autenticidade, imparcialidade e naturalidade, é a 

associação entre arquivo e trajetória de vida de seu titular; uma correspondência estreita entre 

a pessoa e o documento, como se o material do arquivo, tal qual um espelho, pudesse representar 

fielmente toda a história de quem o acumulou18. Pode-se conjecturar que essa leitura seja em 

certa medida tributária da correlação (ou mesmo equivalência) estabelecida pela teoria 

arquivística entre atividade e o documento que a viabiliza e comprova. Conforme afirma 

Duranti, os documentos de arquivo seriam a materialização dos fatos, ou seriam até os próprios 

fatos, e o arquivo seria a representação persistente de funções, processos, incidentes, eventos e 

atividades (DURANTI apud CAMARGO, 2009).  

                                                           
16 HEYMANN, Luciana. Indivíduo, Memória e Resíduo Histórico: Uma Reflexão sobre Arquivos Pessoais e o 

Caso Filinto Müller. Revista Estudos Históricos, FGV, v. 10, n. 19, 1997. 

 ___________________. De ‘arquivo pessoal’ a ‘patrimônio nacional’: reflexões acerca da produção de legados. 

Rio de Janeiro: CPDOC, 2005.  

___________________. Os arquivos em questão: novas abordagens, antigas tradições. 2012. 
17 Heymann entende legado como “investimento social por meio do qual uma determinada memória individual é 

tornada exemplar ou fundadora de um projeto político, social, ideológico etc., sendo, a partir de então, abstraída 

de sua conjuntura e assimilada à história nacional. Nesse movimento, configura-se um outro tipo de legado, de 

natureza memorial, materializado em arquivos, peças e toda sorte de registros que remetam à figura e atuação do 

personagem, que passa a ser objeto de ações de preservação e divulgação, por meio das quais, por sua vez, o legado 

substantivo atribuído ao personagem é constantemente atualizado e ressignificado”. (HEYMANN, 2005, p.2).  
18 Um exemplo desta leitura é observável no artigo SOUZA, Joseane Maria de Souza e. Arquivo pessoal: a 

importância da reorganização do fundo Josué Montello para preservação da memória literária do escritor. In.: 

CAMPOS, José Francisco Guelfi. (org.). Arquivos privados: abordagens plurais. Associação de Arquivistas de 

São Paulo. São Paulo: ARQ-SP, 2016.  
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Para os críticos daqueles atributos, a ideia de que os documentos são imparciais, 

naturalmente acumulados e autênticos poderia resultar no engodo de se acreditar que o arquivo 

de uma pessoa revela toda sua trajetória de vida, nos mais variados aspectos, inclusive naqueles 

que se prefere esconder. Reunidos de forma espontânea, natural, sem interferências externas ou 

intenções outras, o arquivo pessoal seria a expressão da experiência do indivíduo em estado 

bruto (in natura). Nessa lógica, debruçar-se sobre um arquivo pessoal permitiria ver completa 

e verdadeiramente seu produtor, “desnudando-o”. Tal presunção é uma das principais 

responsáveis pelo já referido fetichismo que este tipo de arquivo engendra.   

Ângela de Castro Gomes alega que essa premissa é uma armadilha na qual aqueles que 

exploram os arquivos pessoais podem cair – por isso a necessidade de reconhecê-la para se 

prevenir. De acordo com a historiadora, a ilusão de verdade que os arquivos de pessoas 

produzem é como um feitiço. 

  

Este é o grande feitiço do arquivo privado. Por guardar uma documentação 

pessoal, produzida com a marca da personalidade e não destinada 

explicitamente ao espaço público, ele revelaria seu produtor de forma 

"verdadeira": aí ele se mostraria "de fato", o que seria atestado pela 

espontaneidade e pela intimidade que marcam boa parte dos registros. A 

documentação dos arquivos privados permitiria, finalmente e de forma muito 

particular, dar vida à história, enchendo-a de homens e não de nomes, como 

numa histoire événementielle. Homens que têm a sua história de vida, as suas 

virtudes e defeitos e que os revelam exatamente nesse tipo de material 

(GOMES, 1998, p.125).  

 

  

Pensar que o arquivo pessoal conta uma história de vida seria então encará-lo como uma 

narrativa seria atribuir-lhe uma dimensão biográfica. O filósofo Pierre Bourdieu (1986), 

meditando sobre a narrativa de si em A ilusão biográfica, sustenta que falar em história de vida 

é julgar que a vida é uma história. Subjaz a essa compreensão o pressuposto de que a vida é 

uma sucessão (em uma ordem cronológica e lógica) de acontecimentos que percorrem 

unidirecional e linearmente um início (tanto na acepção de começo quanto na de princípio, 

razão de ser), um meio e um fim (término e finalidade); é um todo, coerente e orientado, que 

deve ser apreendido como manifestação unitária de um projeto. Como consequência dessa 

representação tradicional da vida enquanto unidade e totalidade, o relato autobiográfico 

persegue uma organização em sequências ordenadas segundo relações inteligíveis, de modo a 

conferir-lhe coerência.    
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Produzir uma história de vida, tratar a vida como uma história, isto é, como o 

relato coerente de uma sequência de acontecimentos com significado e 

direção, talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica, uma representação 

comum da existência que toda uma tradição literária não deixou e não deixa 

de reforçar. (...) Como diz Allain Robbe-Grillet, “o advento do romance 

moderno está ligado precisamente a esta descoberta: o real é descontínuo, 

formado de elementos justapostos sem razão, todos eles únicos e tanto mais 

difíceis de serem apreendidos porque surgem de modo incessantemente 

imprevisto, fora de propósito, aleatório” (BOURDIEU, 1986, p.185). 

 

 

Não só os pesquisadores correm o risco de cair na armadilha advertida por Ângela de 

Castro Gomes ou na ilusão de que anos antes alertou Bourdieu. Também, como visto acima, o 

tratamento que o acervo recebe na instituição (propositalmente ou não) pode buscar narrar uma 

história de vida e imprimir-lhe uma lógica retilínea, de continuidade. Nesse sentido, os 

documentos seriam organizados de forma a manter uma coerência (o que implica seleções e 

remanejamentos), identificando desde o início da vida do titular características que se 

revelariam e desenvolveriam ao longo de sua trajetória, justificando escolhas e fortalecendo 

traços de sua personalidade e caráter. Tal fato corrobora o pensamento de que as instituições de 

custódia e seus agentes atuam de forma ativa na conformação do arquivo enquanto fonte de 

estudo e na formação da memória coletiva. 

 

 

2.2 – Experiências em arquivos pessoais 

 

Convém agora lançar um olhar sobre algumas experiências para aprofundar a reflexão 

em torno dos arquivos pessoais, vislumbrando algumas questões visitadas anteriormente e 

trazendo outras aventadas pela prática. Um dos maiores arquivos custodiados pelo Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) é o do ministro da 

Educação e Saúde, Gustavo Capanema. Priscila Fraiz foi uma das pesquisadoras responsáveis 

pela organização do conjunto doado pelo próprio titular que cobre o período de 1914 a 1982 e 

que conta com cerca de 200 mil documentos; dado que, para a cientista social, expressa a 

dedicação de Capanema à atividade de guardar, de deixar os registros de sua vida para a 

posteridade. Diante da extensa quantidade de manuscritos, folhetos, periódicos, recortes de 

jornais, mapas, plantas, fotografias, discos e outros, a atenção de Fraiz foi fisgada por um grupo 

de documentos de autoria do titular relativos ao planejamento e organização do próprio arquivo 

(e secundariamente sua biblioteca). A partir desse material, intitulado “meta-arquivo”, a 
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pesquisadora buscou identificar uma lógica de acumulação subjacente ao modo como o político 

e intelectual dispôs seus papéis ao longo da vida (FRAIZ, 1998).  

Segundo Fraiz (1998), embora o exame do “meta-arquivo” tenha possibilitado o resgate 

da ordem original do arquivo, isto não significou o reestabelecimento stricto sensu de tal ordem, 

nem a elaboração de instrumentos para sua recuperação. Além de servir à captação da lógica de 

acumulação do titular, o “meta-arquivo” funcionou no sentido de orientar a determinação de 

um arranjo que conciliasse a organização prevista por Capanema e as necessidades da pesquisa 

histórica. Com esse fito, o arranjo adotado pelo CPDOC foi estruturado em séries, as quais 

foram divididas da seguinte forma: a) documentos pessoais; b) correspondência; c) produção 

intelectual; d) vida em Pitangui; e) governo de Minas; f) Ministério da Educação e Saúde: 

assuntos administrativos; g) Ministério da Educação e Saúde: educação e cultura; h) Ministério 

da Educação e Saúde: saúde e serviço social; i) Ministério da Educação e Saúde: assuntos 

políticos; j) Assembleia Nacional Constituinte e mandato legislativo; k) líder da maioria; l) 

Câmara dos Deputados; m) Senado Federal; n) Diversos.  

A cientista social acredita que o interesse científico deve nortear o trabalho de definição 

do arranjo, uma vez que, em seu entendimento, o valor informativo do documento é 

preponderante. Se a ordem original (nos raros casos em que puder ser recuperada) não for 

adequada à recuperação da informação para a pesquisa, ela não deverá ser seguida. Assim, o 

arranjo não deve ser aprisionado pela ordem estabelecida pelo titular. Cabe, todavia, indagar: 

como definir o que é relevante para a pesquisa histórica? Como prever o interesse histórico? 

Compete ao arquivista julgar o que é pertinente para a pesquisa? Atender ao interesse científico 

é a forma ideal para se pensar o tratamento de um arquivo (seja ele pessoal ou não)? Isto não 

resultaria em hierarquizações e preterições? Essa abordagem seria adequada para se pensar em 

um tratamento estável da documentação? 

 O estudo do “meta-arquivo” em paralelo com outros documentos - como trechos de 

obras, citações, transcrições de pensamentos que o intelectual anotava conforme estudava e 

também uma escrita de si propriamente dita - levou Fraiz a entender o conjunto do arquivo 

como submetido a um projeto de construção autobiográfica, na medida em que a produção e 

guarda dos registros por Capanema serviam ao propósito de uma escrita de suas memórias. 

Mediante um movimento simultâneo e articulado de organização do arquivo e escrita, ele 

tentava constituir sua identidade, atribuindo ao que guardava e redigia um sentido que 

conferisse coerência e solidificasse a autoimagem moral de homem público que se esmerava 

em formar. Para a produção do discurso de si, Capanema valia-se também da acumulação de 
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discursos de terceiros. Assim, produziu seu próprio discurso através da apropriação, pela 

escrita, de discursos alheios, ao mesmo tempo em que organizadamente acumulava outros que 

pudessem lhe servir ao mesmo fim (FRAIZ, 1998).  

 

Outro dado que reforça minha argumentação no que se refere à necessidade 

de seleção da memória para a recomposição de uma unidade fragmentada, 

pode ser observado na própria relação entre a construção de seu arquivo e o 

movimento contínuo da escrita diária. O ato deliberado de construir um 

arquivo pessoal implica no mais das vezes o desejo de tomá-lo público um 

dia. (...). No seu caso, como acabamos de ver, esse desejo u1trapassa a mera 

doação de seu arquivo a uma instituição de memória. Capanema queria ser 

reconhecido publicamente, também, mediante a realização de um livro de 

memórias. Ou seja, havia implícito um desejo seu de monumentalização. 

Nesse sentido, sua mão vai operando dois movimentos simultâneos de filtro: 

o primeiro, no ato da escrita diária, selecionando o que escreve ou o que vai 

escrever, já sabendo de antemão que essa escrita vai tornar-se pública um 

dia; o segundo, no ato da doação do arquivo, selecionando os documentos 

passíveis de vir a público (FRAIZ, 1998, p.81, grifo nosso). 

 

 

Contudo, de acordo com a cientista social, em virtude da dedicação excessiva do titular 

a seu arquivo, o projeto de escrever e publicar um livro de memórias para responder a um desejo 

de monumentalização não se concretizou. No esforço de organizar sua unidade e produzir um 

sentido para sua vida (isto é, de um homem público), Capanema fazia e refazia ordens, planos 

e classificações; não sistematizando, por conseguinte, sua escrita, que era fragmentária. Seu 

arquivo é, portanto, peça fundamental para que se compreenda seu projeto de construção 

autobiográfica, dado que o empenho em o ordenar constituía o espaço desta construção (FRAIZ, 

1998).  

Desta maneira, o exemplo de Capanema remete à ilusão biográfica, sobre a qual versou 

Bourdieu (1986). Capanema concentrou-se em arranjar seus documentos conforme uma lógica 

que imprimisse em toda a sua trajetória a imagem de um homem de Estado, a qual deveria ser 

identificável nos mais variados momentos e vertentes de sua vida. O ministro buscava, assim, 

apagar ou, ao menos, mitigar a não unicidade do seu “eu” – a descontinuidade comum do 

sujeito, de acordo com o filósofo - conferindo coerência e solidez a sua imagem, bem como 

linearidade e sentido (nas duas acepções abordadas por Bourdieu) a sua narrativa. Ao tentar 

tratar a vida como um relato coerente de acontecimentos sucessivos com significado e direção 

a partir da reorganização constante e infindável de seu arquivo, Capanema estaria se 

conformando com a ilusão retórica à qual Bourdieu se referia.    

Luciana Heymann foi outra pesquisadora do CPDOC que se dedicou igualmente à 

análise do arquivo pessoal de um homem público. Debruçando-se sobre o acervo de Filinto 
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Müller, a autora publicou em 1997 o artigo Indivíduo, memória e resíduo histórico: uma 

reflexão sobre arquivos pessoais e o caso Filinto Müller. Chefe de polícia do Distrito Federal 

entre os anos de 1931 e 1942, Müller ocupou diversos outros cargos públicos até sua morte, em 

1973. Seu arquivo foi doado em 1981 por suas duas filhas e é um dos mais volumosos do 

CPDOC (contabilizando mais de 66 mil documentos); entretanto, apenas o período entre 1924 

a 1948 é coberto pela documentação. Investigando as razões desta lacuna, Heymann descobriu 

que parte do arquivo de Müller (referente ao período de presidência no Senado) havia sido 

retida por um familiar e se encontrava completamente deteriorada. Ela também encontrou 

indícios da ocorrência de expurgos de documentos, com a ciência do titular e provavelmente 

sob suas ordens, relativos ao período da Chefatura da Polícia. Os documentos deste período 

específico, que apesar das eliminações ainda constituem os mais volumosos do conjunto, são 

os que costumam despertar maior atenção dos pesquisadores, interessados na atuação do grupo 

germanófilo durante o governo de Getúlio Vargas. Todavia, de acordo com a historiadora, essa 

atração muitas vezes é frustrada pela falta de registro sobre o tema, demarcando silêncios e 

ausências (HEYMANN, 1997). 

Ademais, conforme o referido artigo (HEYMANN, 1997), as herdeiras afirmaram haver 

realizado uma seleção do material antes de sua transferência ao CPDOC, visando impedir que 

“os dados fossem trocados” e se edificasse uma imagem negativa do pai. Elas acreditavam que 

através da doação e das possíveis pesquisas futuras sobre o material inaugurava-se a chance de 

reescrever a história da atuação pública de Filinto Müller, livrando-o do estigma pejorativo de 

“carrasco” e autoritário com o qual até então era identificado. Heymann (1997) sublinha que o 

produtor não manifestava interesse em doar sua documentação, mostrando-se contrário, 

segundo o depoimento de uma de suas filhas, às iniciativas voltadas à recuperação da memória 

de tempos dos quais guardava ressentimentos. Dessa forma, considerando a intensidade da ação 

seletiva da família, a autora declara ser evidente a profunda interferência dos familiares na 

constituição do arquivo; interferência esta que foi guiada por preocupações bem definidas. 

Inclusive, continua ela, os próprios critérios que nortearam a acumulação pelo titular certamente 

não foram os mesmos adotados por suas herdeiras quando da avaliação da documentação para 

a transferência. O acervo passa a refletir, então, para a historiadora, projetos e posições não 

mais do titular, mas de seus descendentes; estes empenham-se em aumentar o capital total do 

herdado ou em redimir a figura estigmatizada de seu ancestral (HEYMANN, 1997). 

Partindo do princípio de que, como já explorado, o arquivista é um agente interventor 

no processo de delimitação do universo “pesquisável” da documentação e que, a partir do 
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produto de seu trabalho, orienta os pesquisadores, a teórica examina os instrumentos que 

viabilizam o acesso ao conteúdo do arquivo de Filinto Müller. No quadro de arranjo 

representado na figura abaixo, é de se notar que o período de Chefatura da polícia compõe uma 

só série, a única dividida em subséries. Heymann (1997) atenta para a existência da subsérie 

“pedidos” (grupo bastante volumoso que reúne solicitações mais genéricas enviadas ao titular), 

que possibilita a pesquisa em um tipo de material que na maioria dos arquivos é relegado a um 

lugar secundário, inserido em “dossiês diversos” ou disperso em outros dossiês por serem seus 

documentos considerados “menores”. Estes pedidos podem ser de grande importância na 

medida em que, ao proporcionarem uma imersão no universo de práticas políticas e no sistema 

de troca de favores, permitem fundamentar uma descrição antropológica de padrões de 

funcionamento da estrutura social e de uma determinada cultura política.  Usualmente, todavia, 

ao serem classificados como sem relevância para a pesquisa e, assim, encarados como “lixo 

histórico”, tornam-se invisíveis nos inventários, o que dificulta a identificação de documentos 

com precioso potencial para abordagens historiográficas menos tradicionais.  

 

Figura 1 – Quadro de arranjo Filinto Muller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HEYMANN, Luciana Quillet. Indivíduo, memória e resíduo histórico: uma reflexão sobre arquivos 

pessoais e o caso Filinto Muller. Revista Estudos Históricos, 19. Rio de Janeiro: FGV/CPDOC, 1997, p. 62. 

 

 

Segundo Heymann (1997), o senso comum histórico, que obriga a se notabilizar temas 

de relevância consensual, não deve negar o tratamento conforme os mesmos padrões de 

descrição a outras séries de documentos tidos como mais “corriqueiros” ou de conteúdo 
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“menor”, tão particulares dos arquivos pessoais e, por isso, reveladores da individualidade de 

seu produtor. A descrição atribuirá um lugar a esses registros no inventário, instrumento que 

viabiliza ao consulente a identificação e o acesso dos documentos de seu interesse dentro da 

totalidade da massa documental. Portanto, entendendo que a condição para o acesso é o 

tratamento arquivístico (metodologia de arranjo e padrão de descrição), Heymann sustenta que 

o inventário direciona a pesquisa, ao apontar caminhos e desviar focos. Seguindo este 

pensamento, ao analisar a representação da subsérie “pedidos” (cujos documentos estão 

dispostos cronologicamente) e notar que prevaleceu um recorte temporal (a duração do cargo) 

sobre um rigor acerca dos limites das atribuições da função de chefia da polícia, a autora 

argumenta: 

 
Este critério, no entanto, não é explicitado no inventário, assim como o fato 

de que a grande maioria destes pedidos (cerca de 80%) são formulados por 

mediadores e não pelos possíveis beneficiários das demandas. Estas 

informações, obtidas apenas na própria leitura do material, poderiam alterar o 

interesse dos pesquisadores. Além destes pequenos acréscimos, que não 

onerariam o tempo gasto no manuseio dos documentos, um investimento 

maior poderia sugerir uma ordenação alfabética dos remetentes, por exemplo, 

que permitisse recuperar os pedidos por quem os formulou, o que não apenas 

revelaria nomes bastante conhecidos no cenário político nacional, como faria 

aparecer o volume considerável de determinados missivistas (HEYMANN, 

1997, p.58). 

 

 

A posição de Heymann parece aproximar-se da de Fraiz no que tange ao peso atribuído 

ao interesse de pesquisa no tratamento do arquivo pessoal, afastando-se, assim, da metodologia 

arquivística, que preconiza a preponderância do contexto sobre o conteúdo - como será visto 

em momento porvindouro. Em sua sugestão na passagem acima, ao propor a menção aos 

mediadores dos “pedidos” e uma ordenação alfabética capaz de recuperar quem os formulou, a 

historiadora emprega um critério que busca permitir a identificação de determinadas figuras 

históricas, revelando uma rede de relacionamentos. Estaria, assim, operando com um critério 

temático, que pode variar bastante a depender, como ela mesma afirma, da subjetividade de 

quem pratica a organização da documentação. Destarte, além dos questionamentos em comum 

com o estudo de Fraiz – por exemplo, se a organização do arquivo pessoal em função do 

interesse da pesquisa histórica é a abordagem mais adequada -, o caso explorado por Heymann 

enseja outras perguntas.  

Assumindo como pressuposto a leitura da autora de que a mediação arquivística avalia 

a relevância histórica, constrói hierarquias e determina o zelo descritivo, cabe realmente ao 
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arquivista reconhecer essa diferenciação e impedi-la? Como ele pode identificar a produção do 

“lixo histórico” e evitar uma abordagem que marginalize o que haveria de mais singular do 

titular na documentação, se o entendimento desse conceito de “resíduo” é relativo (varia com o 

enfoque, a vertente, dentre outros fatores), não sendo consensual nem entre os historiadores?  

Como evitar que se gere o “lixo histórico” se a produção de instrumentos de pesquisa é sempre 

uma representação (nunca o objeto representado em si), o que implica obrigatoriamente 

seleções e, consequentemente, exclusões? De que modo é possível realizar um tratamento 

menos “desigual” diante da grande massa documental de determinados arquivos e da 

necessidade, quando não a urgência, de sua disponibilização para o acesso?  

Outro arquivo custodiado pelo CPDOC ao qual Luciana Heymann se dedicou a analisar 

é o de Darcy Ribeiro. Obedecendo a vontade do titular, o conjunto fora custodiado incialmente 

pela Fundação Darcy Ribeiro (Fundar), a qual solicitou ao CPDOC, nos anos 2000, que 

assumisse a organização do material. Os cerca de 80 mil documentos reunidos no arquivo do 

antropólogo compreendem, mormente, sua atuação pública (passando pelo Serviço de Proteção 

ao Índio, a chefia do Ministério da Educação e Cultura, a atividade parlamentar no Senado, 

dentre outros), sua militância partidária, seus empreendimentos nos campos acadêmico e 

educacional (especialmente a idealização, durante o governo Brizola, dos Centros Integrados 

de Educação Pública), os originais de quase todas as suas obras, trabalhos de terceiros 

aguardando seu parecer e trocas de correspondências com intelectuais, amigos e familiares. O 

conjunto expressa a diversidade de papéis, preocupações e projetos em que Darcy esteve 

envolvido, contribuindo para a formação da imagem de um homem de muitas facetas, original, 

irrequieto, realizador, de muitos “fazimentos” (HEYMANN, 2005). 

Essa multiplicidade deve ser entendida também, de acordo com a historiadora, como 

marca de uma identidade autoproclamada. Ao rejeitar rótulos, o antropólogo forjou seu próprio 

rótulo: um homem público multifacetado, capaz de circular e intervir em áreas muito diversas 

em virtude de sua capacidade intelectual e seu espírito empreendedor. Além de uma consciência 

histórica vaidosa que pode ter exercido influência na produção do arquivo19, Heymann 

considera, a partir da personalidade de Darcy, ser possível supor que a produção de diários 

pessoais (passíveis de publicação) e a acumulação dos documentos (como expressão material 

                                                           
19 Heymann se apoia na leitura de outra estudiosa de Darcy Ribeiro, Helena Bomeny, para valer-se deste 

argumento. Segundo Bomeny, o antropólogo via-se como um personagem-sujeito que ocupava um papel 

importante nos episódios da história do Brasil de que participou, julgando-se portador de uma missão e dotado das 

condições pessoais necessárias para cumpri-la. Assim, com a proximidade da morte, Darcy se preocupava em criar 

uma instituição (a Fundação Darcy Ribeiro) à qual transferir sua missão e, sugere Heymann, livrar sua memória 

do risco do esquecimento (HEYMANN, 2005).  
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da trajetória que se intenciona imortalizar) possuíam um valor estratégico dentro de um projeto 

de monumentalização da própria memória (HEYMANN, 2005).  

A historiadora também acrescenta que a documentação de Darcy reflete múltiplas 

interferências e que pensar o processo de formação de um arquivo pessoal enquanto expressão 

genuína da memória de seu titular, guiada exclusivamente por seus desígnios, pode ser um 

equívoco. Muitas vezes a seleção, guarda e ordenamento dos registros constitui um 

empreendimento coletivo, feito a várias mãos - sobretudo no caso de homens públicos, que 

contam com o auxílio de funcionários e colaboradores -, no qual distintas subjetividades se 

sobrepõem. Outrossim, esse processo é permeado por diferentes temporalidades, pois os 

critérios pessoais (do titular ou de terceiros) de acumulação documental variam ao longo do 

tempo, ocorrendo atualizações de sentidos. É o caso dos “refazimentos” de Darcy Ribeiro 

(HEYMANN, 2005). 

 

Darcy manuseava a documentação que guardava, refazia textos, anotava 

referências, deixando entrever nos projetos que esboçava, nos textos que 

produzia e no exercício dos cargos públicos que assumiu o retorno das mesmas 

questões sob novas roupagens, versões atualizadas de uma atuação pessoal em 

relação à qual, ainda que se possa criticar procedimentos, não se pode negar o 

atributo da perseverança. Assim, por meio do arquivo, revela-se o quanto seus 

múltiplos "fazimentos" continham uma dimensão de "refazimentos". (...) Em 

geral, no arquivo de Darcy, as cópias referem-se a um processo de 

ressignificação, de atualização, muitas vezes percebido somente ao longo do 

manuseio de outros documentos (HEYMANN, 2005, p.49). 

 

À vista disso, comparando os três casos, verifica-se que Gustavo Capanema e Darcy 

Ribeiro manifestavam interesse em ver seus arquivos custodiados por uma instituição de 

guarda, corroborando a ideia, defendida por alguns dos teóricos abordados neste capítulo, do 

desejo do titular em perpetuar sua memória e eternizar-se através de seu arquivo. Neste sentido, 

conforme essa perspectiva, muitas vezes os produtores efetuam escolhas, manipulações e 

ressignificações aspirando à posteridade. Em contrapartida, Filinto Müller não só não 

demonstrava esse desejo como parecia avesso à publicização de seus documentos. Partiu, então, 

de suas filhas a vontade de preservação do arquivo; não no intuito de consagrar a memória do 

pai e eternizá-lo, mas de limpar sua imagem e edificar uma nova, positivada. Assim, de acordo 

com esses exemplos e a bibliografia aqui trabalhada, a construção da imagem do titular através 

de seu arquivo pode se dar não só por sua própria ação, mas também, ao extrapolar sua esfera 

de atuação, pela intervenção de terceiros. Ainda que em planos de interferência distintos (uns 

mais e outros menos evidentes), familiares, funcionários, arquivistas e instituição de custódia – 



53 
 

e, para Heymann (1997), também seus herdeiros políticos - interferem no conjunto documental, 

imprimindo-lhe outras subjetividades.  

Luciana Heymann defende que a acumulação formadora de um arquivo pessoal pode 

não estar informada desde o começo ou em todas as suas etapas por um projeto de 

monumentalização futura do próprio titular. Entretanto, aqueles documentos que foram em um 

primeiro momento retidos por intenções comprobatórios e funcionais podem posteriormente 

transformar-se em patrimônio pessoal e obedecer a um desejo de perpetuação e difusão, que 

envolve seleções e rearranjos. Além dos novos sentidos atribuídos pelo titular, outros são 

acrescidos pela intervenção de herdeiros, secretários e documentalistas (HEYMANN, 1997). 

Tal qual Priscila Fraiz, Heymann partilha de um pensamento que entende o arquivo pessoal 

como resultado de um projeto monumental, modelado tanto pelo titular quanto por outros 

agentes, e que por isso está comprometido ideologicamente. A partir de um lugar de fala 

específico, da História e das Ciências Sociais, as autoras mobilizam o arcabouço teórico e 

metodológico de suas áreas de formação e fazem inferências que apontam para as fragilidades 

do arquivo pessoal, impelindo, mesmo que implicitamente, para o recorrente questionamento 

de seu estatuto arquivístico. 

As experiências práticas, à luz das reflexões teóricas desenvolvidas pela perspectiva 

identificada no início deste capítulo como “relativista”, sugerem que a produção de arquivos 

pessoais é um processo complexo e subjetivo. Nele estão implicadas omissões, silêncios, 

exclusões, seleções, manipulações, destaques, reordenações. Podem existir diversos sentidos 

no arquivar que ultrapassam a ideia de provar atividades: testemunhar (provar) a própria vida, 

produzir uma autoimagem para si e/ou para os outros, elaborar uma narrativa de si, construir 

uma identidade e uma memória tanto individual quanto coletiva, eternizar-se através da 

perpetuação de sua memória, efetuar um gesto de entesouramento, dentre vários outros 

possíveis. Para além desses propósitos maiores e de longo prazo, muitas vezes uma pessoa 

guarda documentos em arquivo para atender a demandas mais imediatas ou evitar que se perca 

uma dada informação, e sua permanência ali pode ser justificada pelo esquecimento, pela 

negligência ou por outro sentido que lhe tenha sido conferido posteriormente (afetivo, por 

exemplo). Isto acontece porque muitas vezes os documentos entram no arquivo por um 

determinado motivo e ao longo do tempo, com as transformações pelas quais o indivíduo 

acumulador passa, são ressignificados. 

Teoria e prática funcionam em uma relação dialógica e os efeitos daquela ecoam nesta. 

As diferenças de perspectiva e de compreensões no âmbito teórico provocam, por conseguinte, 
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diferenças também no tratamento do acervo, nas escolhas metodológicas - tal fato explica por 

que os quadros de arranjo dos fundos de uma determinada instituição sofrem severas críticas de 

uns e são aprovados por outros. Assim, poder-se-ia pensar, por exemplo, que questionar o valor 

de prova dos documentos de arquivos pessoais resultaria na contestação de seu próprio estatuto 

arquivístico, já que a característica que define o documento de arquivo por excelência estaria 

sendo posta em xeque. Igualmente, entender a produção e/ou acumulação de documentos por 

uma pessoa como parcial e não natural também perigaria ameaçar o reconhecimento desses 

registros como arquivos, dado que se estaria contrariando preceitos teóricos estabelecidos pela 

Arquivologia. Em decorrência dessas e outras questões, aqueles conjuntos poderiam ser 

esvaziados de seu caráter arquivístico e tratados segundo outras metodologias (não 

arquivísticas). Estes exemplos mostram como a dimensão teórica afeta a prática. Da mesma 

forma, os problemas e questões que emergem da práxis devem ser considerados e incorporados 

às reflexões teóricas. 

  

*** 

 

O presente capítulo empenhou-se em trazer as leituras e considerações de disciplinas 

vizinhas à Arquivologia que se lançam sobre os arquivos pessoais. Considerando a riqueza e 

potencialidade deste material, estudiosos de áreas contíguas não apenas os utilizam como fontes 

para suas pesquisas, mas desenvolvem reflexões teóricas sobre eles. A despeito das diferenças 

entre os autores, reconhecemos neles uma característica comum, qual seja, uma perspectiva 

mais questionadora e relativista, que enfatiza o caráter subjetivo e socialmente condicionado do 

arquivo pessoal em diferentes esferas.  

Certas reflexões levantadas por essa abordagem colidem com a teoria arquivística e, 

mesmo que indiretamente, conduzem ao antigo ponto colocado no capítulo anterior: como 

entender os conjuntos documentais acumulados por uma pessoa ao longo de sua vida. Assim, o 

arquivo pessoal suscita problemas tanto dentro quanto fora da Arquivologia e os 

questionamentos em relação a ele se perpetuam, reforçando seu lugar de filho problemático. 

Como visto nas experiências aqui exploradas, esses questionamentos geram consequências 

práticas, porque interferem no tratamento metodológico adotado e afetam o trabalho do 

arquivista. 
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Capítulo 3 –  Em defesa do tratamento arquivístico: abordagem contextual nos arquivos 

pessoais 

 

Em um arquivo de natureza pessoal tudo é meticulosamente arquitetado? Não há o que 

escape aos desígnios do titular ou de terceiros envolvidos em seu arquivo? O que se guarda e a 

razão de sua preservação são sempre objetos de um projeto mais amplo? Lacunas, silêncios, 

omissões e manipulações fragilizam o arquivo pessoal? A subjetividade, as interferências 

externas e a dificuldade em mapear a trajetória do arquivo retiram dele seu caráter arquivístico? 

A problematização dos conceitos tradicionais da Arquivologia quando pensados nos arquivos 

pessoais invalida sua compreensão como arquivos e consequentemente seu tratamento segundo 

o prisma da Arquivologia, justificando a adoção de outras metodologias?  

Essas e outras questões aventadas pela perspectiva abordada no capítulo anterior 

acentuam as dúvidas e desconfianças em relação aos arquivos pessoais. Diante dessa leitura 

relativista, alguns autores assumem uma posição que, a despeito das dificuldades, reconhece o 

estatuto arquivístico dos conjuntos documentais produzidos e/ou acumulados por pessoas 

físicas e defendem o seu tratamento segundo a ótica arquivística. Desse modo, o presente 

capítulo pretende trazer a voz desses teóricos, suas considerações e esclarecimentos. Em 

seguida, apresentaremos algumas propostas metodológicas em conformidade com a abordagem 

contextual, entendida por tais autores, que já o anunciaram no primeiro capítulo, como a única 

capaz de permitir a este material ser objeto de estudo de diferentes disciplinas.   

Rebatendo as afirmações de que os arquivos pessoais são construções (cujos artífices 

são a instituição, os arquivistas e os responsáveis pela acumulação), que os documentos 

participariam da fabricação de um relato e que o arquivo seria uma figura epistemológica 

desenhada a partir de determinadas práticas discursivas, Ana Maria de Almeida Camargo 

(2009) sustenta que os arquivos estão imunes às possibilidades de exploração – demarcando 

posição que será desenvolvida ao longo do capítulo. De acordo com a autora, supor que todo 

arquivo, em virtude de sua natureza pessoal, possui uma dimensão autobiográfica, sendo 

conscientemente produzido e marcado por distorções, significa ignorar a condição de prova 

oriunda das atividades “ménagères”. E o contrário também se verifica, pois caso o arquivo 

pessoal fosse atividade finalística, empenhada na edificação de uma dada imagem, deixaria de 

ser arquivo (CAMARGO, 2009).  
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Nesse sentido, veremos doravante que a linha argumentativa - seguida por Camargo, 

que tantas vezes figura neste trabalho por ser o nome de maior vulto nos estudos brasileiros 

sobre arquivos pessoais, e outros autores - que responde às usuais críticas aos arquivos pessoais 

ancora-se justamente na característica que define e diferencia o documento de arquivo, isto é, 

sua função de prova. Como a abordagem arquivística se concentra na proteção dessa função, é 

ela, de acordo com a perspectiva aqui explorada, que deve ser empregada no tratamento dos 

arquivos pessoais. Com o fim de desenvolver esta linha de pensamento é preciso antes 

apresentar alguns esclarecimentos importantes.    

Lúcia Maria Velloso de Oliveira (2012) afirma que a especificidade do documento 

arquivístico reside no fato de ele ser gerado para registrar ou representar uma atividade, um ato, 

e que, portanto, está envolvido em funções e processos e vinculado a uma missão. Enquanto 

um todo orgânico, o conjunto do arquivo revela as redes de relacionamento entre os documentos 

e o que eles representam. No caso dos arquivos pessoais, os documentos são gerados no 

decorrer das atividades e no escopo das funções sociais do titular para fins de registro - seja da 

intimidade, das atividades profissionais, negócios, relações familiares ou sociais. Segundo a 

autora, é o valor primário do documento de arquivo (aquele que lhe é inerente) que justifica sua 

produção e comprova o ato ou atividade que lhe ensejou. Ainda que possam ser conferidos 

outros valores ao documento, seu valor primário não é anulado, porque os possíveis 

desdobramentos do valor secundário (de pesquisa) não apagam a razão de produção do registro. 

Recorrendo à explicação de Heather Macneil, Oliveira (2012) pontua que por serem produzidos 

como meio e não fim em si, os documentos de arquivo tem a capacidade de assegurar um 

testemunho autêntico das ações, processos e procedimentos que provocaram a sua existência.    

Conforme a explicação já apresentada de Luciana Duranti (1994), os documentos de 

arquivo são autênticos em relação às ações e procedimentos regulares e comprováveis de 

produção e preservação a que estão ligados, posto que são criados visando-se agir através deles. 

Mesmo que alguns documentos derivados de uma atividade prática se desviem desse padrão 

legítimo de procedimentos contínuos de preservação, eles ainda assim são dotados de 

autenticidade em relação a seu produtor, sendo-lhes atribuível valor como documentos 

evocativos do passado - sua fidedignidade como prova documental, porém, estará prejudicada. 

Para a autora, os documentos de arquivo constituem importantes fontes de estudo para diversas 

áreas do conhecimento devido a sua capacidade de capturar os fatos, suas causas e 

consequências e de preservar e estender no tempo a memória e a evidência desses fatos. Essa 
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qualidade deriva exatamente da relação especial entre os documentos e a atividade da qual eles 

resultam.    

Na mesma esteira, Ana Maria Camargo (2009) esclarece que a autenticidade não incide 

sobre o conteúdo do documento (cujo trabalho de verificação fugiria da alçada da 

Arquivologia), mas sobre sua produção; isto é, ao que é externo a ele. O referido atributo, 

portanto, não se relaciona com a veracidade do teor informacional dos registros, mas com a 

capacidade de reconhecer sua proveniência, a atividade que os originou. Em suas palavras, 

Outro conceito que nos parece equivocado é o de veracidade. O correto é dizer 

que um documento é autêntico quando dispõe dos requisitos para que se 

estabeleça sua proveniência, e esses podem ser buscados num patamar em que 

predominam informações não verbais, conforme propôs Angelika Menne-

Haritz: nos demais documentos da série, na disposição em que os documentos 

se encontram, na relação entre os documentos do arquivo como um todo. O 

atributo está inteiramente associado às condições de produção do documento 

e nada tem a ver com a veracidade de seu conteúdo (CAMARGO, 2009, p.35). 

 

 

 

Assim como a autenticidade, para Duranti e Camargo, a imparcialidade (outra 

característica do documento arquivístico que suscita polêmica) não se refere à matéria do 

documento, mas a seu contexto de produção. De acordo com Duranti (1994), a imparcialidade 

não reside no conteúdo dos documentos, sempre condicionados à mentalidade de quem os cria, 

mas no fato de que são gerados com o fim de desenvolver uma atividade, sem razões outras - o 

que se dá, como apontado, dentro de determinadas circunstâncias ou rotinas processuais. Os 

documentos são uma expressão dos fatos e ações dos quais são componentes, mas não são esses 

atos e fatos em si. Conforme ressalta a autora, a análise do contexto da atividade geradora e o 

meio cultural em que seus intérpretes vivem permite que a verdade subjacente aos documentos 

seja desvelada.   

Remetendo-se a Jenkinson, Camargo (2009) explica que a imparcialidade significa que 

o documento é gerado exclusivamente por sua estrita e imediata funcionalidade, o que não é o 

mesmo que dizer, todavia, que seu produtor é neutro ou livre de preconceitos. Este atributo 

revela a condição pela qual o documento de arquivo, quando fora do meio operativo do qual é 

parte, permanece alheio aos sentidos que podem lhe emprestar outros usuários. Assim, o 

documento arquivístico é, ao mesmo tempo, parcial em relação a seu produtor (porque parte 

constitutiva de sua lógica interna) e imparcial em relação ao pesquisador (não é parte 

constitutiva da lógica de pesquisa). 
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Nessa lógica, segundo tal perspectiva, a condição sine qua non para definir o documento 

de arquivo é a natureza probatória, a qual incide exclusivamente sobre a atividade que produziu 

o registro. Ainda que outros empregos e valores possam ser atribuídos ao documento 

posteriormente, aquela função probatória que lhe deu origem não se perde nem se invalida, e é 

na preservação dela que se concentra o fazer arquivístico. Por este motivo, o vasto leque de 

elucubrações possíveis praticadas pelas disciplinas que se lançam sobre os arquivos pessoais 

não inviabiliza a abordagem apregoada pela teoria arquivística. 

  

Ao contrário dos documentos que adquirem status probatório a partir da 

atribuição de significado que o historiador, por força do método, é sempre 

capaz de realizar, os de arquivo se caracterizam por manter, em relação às 

entidades de origem, um vínculo referencial estável e absolutamente alheio 

aos inesgotáveis sentidos que os pesquisadores, com diferentes recortes 

temáticos ou enfoques teóricos, podem lhes emprestar. É por isso que tais 

documentos não assumem, por osmose, eventuais atributos do objeto que 

representam ou do objeto construído, por meio deles, pelo historiador: 

constituem ‘uma espécie de meio neutro, sem propriedades ativas’, 

desprovidos que são de qualquer poder de interferir no caráter daquilo que 

provam ou testemunham. (...) Os arquivos só são ‘centros de interpretação’ ou 

‘cornucópia de sentidos’ para aqueles que desconhecem sua verdadeira 

natureza (...) (CAMARGO; GOULART, 2007, p.47). 
 

Ao alegar que é a função originária que garante ao documento a longevidade e a 

potencialidade que lhe permitem ser material para múltiplos usos e interpretações, Camargo e 

Goulart (2007) sustentam que é papel dos arquivistas manter estável esta função. Cabe a tais 

profissionais, para tanto, identificar e representar o contexto documental, garantindo, assim, o 

caráter probatório e a autenticidade do registro. Não obstante a informalidade que caracteriza 

muitos documentos de arquivo pessoal, o arquivista deve investir seus esforços na preservação 

do sentido originário, ou seja, do nexo entre o documento e a atividade por ele viabilizada ou 

comprovada.  

Atravessa o pensamento dessa perspectiva a preocupação com os danos causados pelas 

abordagens não arquivísticas, que derivam justamente da dificuldade em identificar nos 

arquivos pessoais elementos característicos dos documentos de arquivo. Um exemplo de 

abordagem “antiarquivística” seria, segundo Camargo e Goulart (2007), a comum aplicação de 

critérios biblioteconômicos aos documentos, como se estes, tais quais os livros, gozassem de 

autonomia de significado e, encarados um a um como um universo autossuficiente, pudessem 

ser descritos conforme regras universais.  Como consequência, seu contexto de produção e a 

relação estabelecida com os outros registros do conjunto são desconsiderados, o que gera 
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equívocos e anacronismos. Igualmente perigosa e recorrente é a reunião em um mesmo plano 

de gêneros, suportes, formas, espécies, formatos e assuntos diferentes, comprometendo a 

organicidade e renunciando ao caráter probatório proporcionado pela funcionalidade originária.  

Outro tipo de tratamento alheio ao prisma arquivístico é aquele, já referido nos capítulos 

anteriores, guiado pelos interesses de pesquisa20. Em oposição a essa abordagem que privilegia 

o conteúdo nas operações de arranjo, descrição e elaboração de instrumentos de pesquisa, as 

autoras argumentam que tais interesses flutuam bastante e se renovam todo o tempo, a cada 

novo enfoque. Ao ater-se exclusivamente à informação, essa ótica pretere as marcas funcionais 

que lhes são incorporadas pelo contexto de uso, as quais são distintas para cada produtor. Desse 

modo, os arquivos tratados a partir de seu valor secundário são esvaziados do atributo 

probatório que lhes é tão caro.  

A análise do conteúdo dos documentos pelo pesquisador se vê então prejudicada, já que 

só se alcança informação devidamente qualificada depois de compreendido seu significado 

dentro do contexto em que foi produzida. Apoiando-se na fala de Sue Mckemmish21, Camargo 

e Goulart arguem que o valor informativo do documento depende, antes, do probatório; logo, é 

a primazia do contexto sobre o conteúdo que deve guiar o trabalho do arquivista no tratamento 

documental, e não o inverso. 

Partilhando do mesmo raciocínio das autoras, André Ancona Lopez (2003) defende a 

preponderância do valor probatório sobre o informativo (ou, do valor externo sobre o interno). 

O exame do conteúdo dos documentos ocupa uma posição secundária, visto que a crítica da 

veracidade documental é desprovida de sentido quando não se pode determinar a autenticidade 

do documento; é necessário antes deslindar as circunstâncias sob as quais são produzidos os 

registros, posto que reveladoras do contexto de produção.  

O autor declara que as informações contidas no documento de arquivo só ganham 

inteligibilidade quando referidas dentro de seu contexto de produção. Quando este contexto 

deixa de ser a diretriz da organização documental, os processos e funções que geraram os 

documentos tendem a ser ignorados. Dessa maneira, as propostas de organização de acervos 

baseadas em outros princípios que não o da proveniência (assunto, especificidade do suporte 

                                                           
20 Como já visto, Priscila Fraiz, por exemplo, acredita que nos arquivos pessoais prevalece o valor informativo dos 

documentos, isto é, seu valor para fins históricos. Dessa forma, a determinação do arranjo deve ser orientada pela 

pesquisa histórica (FRAIZ, 1998). 
21 Sue Mckemmish utiliza o exemplo das cartas pessoais e afirma que estes registros podem revelar múltiplos 

aspectos da vida de um indivíduo, mas antes de tudo provam as relações e interações por ele mantidas. Essas 

relações e interações são o contexto a partir do qual o conteúdo das cartas deve ser analisado. Assim, o valor da 

informação contida nos documentos (valor informativo) depende da identificação e compreensão deste contexto 

(valor probatório) (McKEMMISH apud CAMARGO, 2007). 
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ou interesse do consulente, por exemplo) lidam não com o documento em si, mas com a 

informação que ele carrega; portanto, não devem constituir critério de organização arquivística.  

Apesar de reconhecerem que os conjuntos documentais de natureza pessoal apresentam 

uma série de particularidades e representam um desafio teórico-metodológico para a 

Arquivologia, os autores acima mencionados identificam nestes documentos atributos básicos 

(organicidade e imparcialidade) que os situam na condição de arquivos, engajando-se, por essa 

razão, na defesa de seu tratamento segundo a abordagem contextual - ou seja, a metodologia 

arquivística. Nesse sentido, e após prestados os esclarecimentos sobre pontos sensíveis que 

provocam atritos entre perspectivas diferentes, cumpre agora iniciar a exposição de duas 

propostas metodológicas destes teóricos (isto é, de Camargo, Goulart e Lopez).  

Assentadas no método funcional, ambas as propostas priorizam a identificação das 

funções e atividades do titular do fundo, objetivando a contextualização da produção 

documental e a preservação da organicidade. Seguindo essa lógica de organização, que exige 

um árduo trabalho de pesquisa por parte do arquivista, cada fundo goza de uma identidade 

própria, espelhando a singularidade das funções desenvolvidas por seu titular ao longo da vida 

– à diferença dos recorrentes tratamentos abrangentes e impessoais que são aplicáveis a 

arquivos de pessoas muito diferentes. 

A primeira proposta a ser apresentada é a idealizada por Silvana Goulart e Ana Maria 

Camargo na organização do acervo de Fernando Henrique Cardoso, custodiado pelo Instituto 

Fernando Henrique Cardoso (iFHC). Tomando como ponto de partida a necessidade de abordar 

o arquivo pessoal como um todo orgânico e indissociável, a sugestão de tratamento das autoras, 

sintetizada no livro Tempo e Circunstância: a abordagem contextual dos arquivos pessoais 

(GOULART; CAMARGO, 2007), teve como finalidade (de forma compatibilizada) preservar 

a organicidade do conjunto, tornar operacionais as atividades de arranjo e descrição e 

proporcionar o acesso aos documentos. Para alcançar esse objetivo, diante do tamanho e 

complexidade do arquivo e da ausência de modelos descritivos coerentes na literatura 

disponível, foi desenvolvida uma abordagem inteiramente nova. “Tempo” e “circunstância” 

correspondem, respectivamente, às perguntas “quando” e “como”, que traduzem, para as 

autoras, as operações-chave da metodologia arquivística. Enquanto a primeira equivale às ações 

de temporalização, a segunda sugere a revelação das situações concretas de produção e 

acumulação dos documentos.  

De modo não convencional, Camargo e Goulart optaram por aplicar, de forma 

individualizada, práticas descritivas comuns a documentos de arquivo, livros e objetos 
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tridimensionais; não ignorando, contudo, as particularidades de cada um, bem como as 

convenções empregadas em suas respectivas áreas. Comumente esses objetos de ambiente 

técnicos distintos são separados por seus atributos físicos, todavia, foi o grau de autonomia o 

critério de diferenciação escolhido pelas autoras. Assim, ainda que os documentos de biblioteca, 

por sua autossuficiência, tenham sido indexados e descritos segundo normas biblioteconômicas, 

foram também submetidos a um processo de contextualização típico da abordagem da 

Arquivologia. Por exemplo, um livro recebido como presente em uma cerimônia entre chefes 

de Estado pode ter seu contexto imediato de produção ou acumulação delimitado por uma 

dedicatória, um cartão de encaminhamento e o registro no serviço de protocolo do Senado e da 

Presidência da República, possibilitando-lhe a contextualização arquivística. Do mesmo modo, 

documentos de arquivo que configurem autoria (como discursos e entrevistas) podem ser 

também passíveis de um duplo tratamento, admitindo o uso suplementar da referência 

bibliográfica como meio de individualização.   

Os artefatos, entretanto, são submetidos apenas às operações de contextualização (que 

são destinadas aos documentos de arquivo), uma vez que na maioria das vezes é exclusivamente 

o contexto que lhes confere estatuto documental – exceto os objetos que carregam inscrições 

reveladoras da funcionalidade que cumpriram. Ainda que careçam de acondicionamento e 

cuidados especiais dadas as suas dimensões e suportes, a existência de documentos 

tridimensionais no acervo não resulta na criação de um ambiente técnico museológico como 

costuma ocorrer em outras instituições. A heterogeneidade do conjunto de artefatos do acervo 

(produtos industrializados, troféus, material de propaganda etc.) impede que eles sejam tratados 

segundo as regras da museologia, diferentemente do que sucede com os documentos de 

biblioteca (CAMARGO; GOULART, 2007).  

A diversidade de itens que compõem o conjunto do acervo, que incorpora livros e 

artefatos ao universo arquivístico, está organizada a partir de dois padrões diferentes: um que 

relaciona a configuração lógica à material e outro que as dissocia. Se na biblioteca as regras de 

classificação permitem congregar fisicamente obras de um mesmo assunto (ordenadas 

alfabeticamente em seu interior, facilitando o acesso), no arquivo a classificação e a disposição 

física do material são separadas. A configuração material refere-se ao acondicionamento e 

armazenamento dos documentos em locais apropriados à preservação de sua integridade física. 

A atenção volta-se, neste caso, para os suportes, formatos, condições do depósito, mobiliário e 

o que mais prescrever a conservação preventiva. Já a configuração lógica, sobre a qual recai o 

trabalho arquivístico por excelência, estabelece a forma como os documentos devem ser 
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classificados de modo a proteger sua organicidade e possibilitar seu acesso pelos usuários 

segundo critérios coerentes. A classificação incide sobre as unidades de descrição, que, 

independente de conteúdo, suporte, forma ou formato, equivalem, preferencialmente, ao 

documento singular (mas podem também ser entidades coletivas), cuja individualidade busca-

se recuperar através de seu contexto de acumulação. A capacidade de evocar ou representar as 

circunstâncias que motivaram a acumulação e guarda dos itens é, dessa forma, preservada 

(CAMARGO; GOULART, 2007).   

As operações de descrição se dão por meio de um banco de dados informatizado que 

possibilita, simultaneamente, o acesso aos documentos e a reconstituição dos vínculos que os 

unem às diferentes atividades, funções e áreas de ação particulares da trajetória do titular. Para 

fins de descrição na área de arquivos, foi delimitada uma divisão entre os gêneros documentais 

(documentação textual, sonora, iconográfica, audiovisual e tridimensional), cujas 

especificidades são respeitadas pelo banco de dados22. Entretanto, há seções descritivas comuns 

a todos os gêneros, a saber: identificação, contexto, notação e informações complementares. 

Embora fisicamente apartados, os documentos são logicamente aproximados mediante o 

estabelecimento de vínculos entre cada um deles e as atividades mais imediatas que lhes 

geraram, assegurando, assim, a organicidade do fundo. Essas inter-relações ficam explicitadas 

pelo preenchimento dos campos da seção contexto que, além de abarcar todos os gêneros 

documentais de arquivo, é comum também à área de biblioteca (CAMARGO; GOULART, 

2007). 

Dentro do processo de contextualização - que procede da base ao topo e remonta à forma 

mais antiga a partir da mais recente para que nada se perca da dinamicidade - a operação 

classificatória elementar gira em torno do evento, entendido como algo pontual no tempo e no 

espaço, que difere da constância dos fenômenos de mesma natureza. Esta é uma forma 

particular de contextualização que se concentra nas circunstâncias mais próximas e imediatas 

que explicam o documento, ao invés da usual classificação por fenômenos regulares e de longo 

prazo que tomam por unidade de descrição a série – cujos grupos e subgrupos que a 

contextualizam coincidem com realidades mais abrangentes (de natureza estrutural ou 

funcional). A escolha por essa modalidade é condizente com a opção pelo documento singular 

                                                           
22 As autoras esclarecem que foi necessário considerar o gênero documental na identificação das unidades de 

descrição porque o texto escrito apresenta a vantagem de utilizar convenções com forte poder de 

autocontextualização e fórmulas redutoras de ambiguidades, além de explicitar suas circunstâncias de produção. 

Por meio das espécies e tipos documentais, o documento textual possui a capacidade de evocar sua funcionalidade, 

diferente do que ocorre com o som, a imagem e os objetos, cujo processo de contextualização é bem mais difícil 

(CAMARGO; GOULART, 2007). 



63 
 

como unidade de descrição do acervo, o que não impede sua posterior identificação no interior 

de um grupo e de uma série (CAMARGO; GOULART, 2007). 

Apresentada a metodologia desenvolvida por Camargo e Goulart, passemos agora à 

proposição de tratamento arquivístico pensada por André Ancona Lopez (2000) em sua tese de 

doutoramento, intitulada As razões e os sentidos: finalidades da produção documental e 

interpretação de conteúdos na organização arquivística de documentos imagéticos. Tomando 

como pressuposto o fato de que no Brasil os documentos imagéticos são em geral analisados e 

organizados individualmente e descritos a partir de seu conteúdo informativo, contrariando as 

diretrizes teórico-metodológicas da Arquivologia, o autor se propõe a examinar as 

especificidades deste material, situando, para tal, o contexto de produção documental em 

primeiro plano. Como âmago da organização arquivística, o contexto é elemento primordial 

que garante a compreensão da gênese documental, a identificação dos conteúdos e o uso na 

pesquisa histórica (LOPEZ, 2000). 

O processo de contextualização, segundo o autor, pode ser efetuado por diferentes 

disciplinas (como a História, a Museologia, a Diplomática, a Arquivologia e outras), 

assumindo, por conseguinte, diversas facetas. Na contextualização arquivística, o enfoque recai 

sobre as atividades das quais os documentos são indícios, o que demanda a investigação dos 

motivos da produção e da guarda documental. 

 

O ato de arquivar ocorre com a finalidade de provar atividades realizadas. 

Assim, a Arquivologia irá se preocupar em entender tanto os motivos que 

levaram determinado indivíduo, ou instituição, a produzir um dado documento 

como as razões de sua preservação. O interesse da reconstituição arquivística 

recai sobre as atividades desse produtor, expressas por documentos; estes 

mantêm com as atividades uma relação de indicialidade. O objetivo, então, é 

entender o produtor dos documentos e não a informação por ele apresentada. 

A compreensão da informação só será trabalhada em um segundo momento. 

O documento de arquivo deve ser considerado dentro de seu contexto de 

produção – enquanto resultado de uma ação administrativa – marcado por essa 

atividade e preservado como prova desta. O contexto de produção liga-se às 

condições institucionais sob as quais o documento foi produzido; para tanto, 

é preciso indicar: quem o criou, onde e quando isso se deu, porque foi 

produzido (em resposta a quais demandas) e, por fim, como ocorreu esse 

processo (quais foram as etapas e tramites necessários). A compreensão desse 

contexto é fundamental para que se possa perceber os motivos responsáveis 

pelo arquivamento; isto é, o que o documento pretende provar (LOPEZ, 2003, 

p.73).  

 

No caso específico dos documentos imagéticos, explica Lopez (2000), quando estes se 

encontram isolados, a eloquência verificada nos documentos administrativos típicos de arquivo 
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se perde e o recurso a informações complementares - do titular ou de outros documentos 

relativos à produção e à utilização primeira da imagem - impõe-se como condição fundamental. 

Devido à total mudez em relação aos aspectos de sua produção institucional, toda informação 

contextual a respeito de um documento imagético será obtida indiretamente. Sem outras 

referências que orientem a análise documental (além da própria experiência visual), a ausência 

de dados contextuais explícitos amplia as possibilidades interpretativas dos documentos (2000).  

Um caminho recorrentemente adotado por muitas instituições de guarda para suprir este 

silêncio, segundo o autor, é identificar a informação primária propagada, isto é, a imagem em 

si. Como nestas situações o ponto de partida deixa de ser o documento para ser a informação 

visual, os parâmetros não são mais atribuídos pela gênese documental (ou seja, as atividades 

originais das quais o documento resulta), mas, de forma aleatória, pela experiência visual do 

arquivista. A interpretação deste último, então, passa a ser transposta para a classificação e a 

descrição, fornecendo ao consulente parâmetros falsamente legítimos. Para elucidar essa 

explicação e demonstrar duas formas distintas de tratamento de um documento imagético, 

Lopez (2000) utiliza o recorte de jornal abaixo, que integra o acervo pessoal do Sr. Emiliano de 

Andrade. O registro fica guardado na carteira do Sr. Emiliano, ao lado de documentos de 

identificação pessoal e de outros de cunho afetivo.  

 

Figura 2 – Fotografia da torcida do Corinthians em recorte de jornal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LOPEZ, André Porto Ancona. As razões e os sentidos: finalidades da produção documental e interpretação 

de conteúdos na organização arquivística de documentos imagéticos. Tese de Doutoramento. São Paulo: Programa 

de Pós-Graduação em História Social da FFLCH-USP, 2000, pág. 116. 
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Uma possibilidade de organização é classificar o documento com base em sua 

informação primária, enfatizando a produção da imagem e realizando uma descrição do ato 

retratado, com o objetivo de disponibilizar informações (genéricas) ao consulente. Assim, 

procede-se à identificação do fotógrafo, da data de publicação, da referência completa do 

veículo de publicação, da técnica fotográfica e do assunto da imagem. A indicação de que o 

documento pertence ao fundo privado do Sr. Emiliano de Andrade constitui apenas uma 

informação extra. Localiza-se a imagem através da informação veiculada e a partir dela são 

selecionados os assuntos principais - a saber, futebol e política, que se desdobrariam em vários 

outros assuntos. Este caminho pode satisfazer o consulente interessado em determinados 

assuntos, mas pouco (ou nada) revela sobre o documento e a função que ele exerce nas 

atividades do titular, preterindo o reestabelecimento da organicidade (LOPEZ, 2000).  

A alternativa, que é a metodologia proposta por Lopez, é o tratamento segundo a ótica 

arquivística, que prioriza o contexto de produção e visa reconstituir as atividades do titular do 

fundo, de modo a assegurar que o documento cumpra seu papel de prova de tais atividades. A 

atenção inicial da organização documental segundo esse prisma volta-se para a reinserção do 

documento na organicidade em que foi produzido, independentemente das potencialidades do 

uso da informação por futuros pesquisadores. Seguindo essa linha, a classificação deveria, 

primeiramente, estabelecer a proveniência, definindo a titularidade do fundo - informações 

sobre o fotografo e o veículo de imprensa são secundárias23. Recorrendo ao titular do fundo, 

Lopez (2000) logrou determinar o papel desempenhado pelo recorte de jornal dentro do fundo 

do Sr. Andrade.    

 

A contextualização arquivística do documento permite uma compreensão 

global tanto das funções que o produziram, como do próprio fundo 

arquivístico. O assunto da imagem isolada não é capaz de dar a dimensão 

efetiva que o documento possui para o Sr. Emiliano. Diante da 

impossibilidade de assumir publicamente algumas de suas posições 

ideológicas, tanto em função da conjuntura política, como da manutenção de 

seu emprego, esse documento representa um registro pessoal de sua 

militância. A natureza da imagem no recorte de jornal – veiculada 

publicamente por uma fonte até certo ponto “idônea” – permitiu a exibição a 

outras como uma dupla função, valendo para reforçar valores pessoais. Por 

um lado ele serviu para dizer “não sou apenas eu a favor da anistia, porém 

toda a torcida do Corinthians” e, por outro, para afiançar o time do 

Corinthians como progressista, pró-democracia etc. Tais informações, apesar 

de externas ao recorte, permitem entender o documento junto à militância do 

titular do fundo (LOPEZ, 2000, pp.118-119). 

                                                           
23 O autor ressalta ainda que as diversas reproduções de uma mesma imagem podem servir à criação de documentos 

diferentes, com funções e titularidades diversas, embora a informação primária veiculada seja idêntica – cada 

documento é único dentro de seu contexto de produção (LOPEZ, 2000).  
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A contextualização arquivística do documento em questão valeu-se do fato do titular 

ainda estar vivo, permitindo que se restabelecesse o sentido original do registro dentro do 

conjunto do fundo. Entretanto, trata-se de situação pouco comum e em muitos casos a falta de 

elementos capazes de permitir uma identificação mínima dos documentos imagéticos dificulta 

a recomposição de sua relação com o titular. Contribui bastante para este problema a demanda 

dos pesquisadores por determinados temas e a frequente substituição da organização 

arquivística pela descrição dos elementos informativos da imagem (a primeira alternativa de 

tratamento relatada anteriormente).  

Uma vez apresentadas, as duas propostas de abordagem contextual para arquivos 

pessoais, é oportuno levantar alguns questionamentos. Tanto Silvana Goulart e Ana Maria 

Camargo como André Ancona Lopez contaram, afortunadamente, com titulares vivos, que 

puderam sanar dúvidas e fornecer respostas. A experiência no iFHC foi ainda mais privilegiada 

por dispor do sistema de informações da presidência da República, que representou uma fonte 

valiosa para a identificação do contexto imediato dos documentos do período presidencial de 

Fernando Henrique Cardoso. Todavia, conforme já afirmado neste trabalho, essa circunstância 

constitui exceção. Diante disso, qual a viabilidade de se aplicar essas abordagens a fundos cujo 

titular é falecido? Mesmo que se possa recuperar a função originária de muitos documentos, o 

que fazer com aqueles em que essa identificação não é possível? Como tratá-los?  

Lopez (2000) sustenta que a abordagem dos documentos de arquivo segundo suas 

funções produtoras não se impõe por acato cego aos princípios teóricos da disciplina, mas por 

uma questão de lógica, visto que a contextualização arquivística possibilita detectar e conferir 

um sentido mais acurado aos documentos e, consequentemente, à informação que ele transmite, 

em um movimento de redescoberta do sentido original do acervo para o titular. Mas quando o 

produtor ou fontes próximas a ele não existem mais, a recontextualização a que se refere não 

correria o risco de cair na armadilha de um vasto leque de elucubrações possíveis (na tentativa 

de encontrar os porquês de criação e acumulação dos registros) que contribuem para um olhar 

cético sobre os arquivos pessoais? Não se perigaria conferir um sentido, crendo ser o original, 

estranho ao atribuído pelo titular? Quais os limites desse empenho contextualizador? 

Entendendo o arquivo pessoal como um conjunto orgânico, cuja compreensão é 

condicionada à manutenção dos laços que unem os documentos entre si e em relação à atividade 

que os originou, as duas sugestões metodológicas priorizam o método funcional, que visa 



67 
 

resgatar essa rede de relacionamentos. Este é, para os autores, o processo de contextualização 

que cabe ao arquivista levar a cabo, ou seja, recuperar o contexto imediato de acumulação dos 

registros. Segundo Camargo e Goulart (2007), o arquivista atua em um tipo de circuito fechado, 

preocupando-se com a identificação do nexo entre o documento e a atividade por ele viabilizada 

ou comprovada. A contextualização que realiza é mais restrita, concentrada em ações 

particulares, diferente da empreendida pelo historiador, mais distante e panorâmica - talvez 

resida aqui parte das respostas às perguntas feitas a Lopez.  

De acordo com os autores, não obstante as colocações da perspectiva explorada no 

capítulo anterior, não é o arquivista que em seu ofício interpreta o documento e edifica uma 

determinada memória; mas a ação do historiador, que, através de seu enfoque e das perguntas 

que faz à documentação, possui esse efeito construtor. Apesar de reconhecer que qualquer 

intervenção carrega consigo a marca do interventor, e que por isso é fundamental ao arquivista 

explicitar os critérios e métodos que norteiam seu trabalho, Lopez (1996) afirma que a 

organização arquivística (fiel ao princípio da proveniência) é a forma mais adequada de reduzir 

a carga de subjetividade, pois o único aspecto que se aproxima de uma realidade objetiva são 

as funções que justificam a criação e/ou armazenamento dos documentos, cuja recuperação 

compete à contextualização arquivística.  

 Também em comum, ambas as propostas apontam para a tipologia documental como 

um importante elemento a ser conciliado com a abordagem contextual24. Segundo Heloísa 

Bellotto (2002), enquanto a Diplomática estuda a configuração interna do documento, 

examinando suas partes e caracteres a fim de alcançar sua autenticidade, a tipologia representa 

a ampliação dessa disciplina em direção à gênese documental, perseguindo a contextualização 

nas atribuições, competências, funções e atividades da entidade geradora/acumuladora. A 

autora explica que o tipo documental é a configuração que assume a espécie quando somada à 

função que a produziu. A reunião de tipos documentais iguais produz a série tipológica, isto é, 

documentos de mesma espécie gerados a partir de uma atividade comum (BELLOTTO, 2002).  

A importância da abordagem contextual, de acordo com Camargo (2013), reside na 

identificação e preservação da organicidade dos documentos, e a tipologia muito tem a 

contribuir nesse sentido, porque uma das maneiras mais eficientes de preservar o elo entre a 

atividade e o documento é nomeando-o adequadamente a partir da espécie documental. Mesmo 

                                                           
24 Sobre uma proposta de tratamento de arquivo pessoal que opere com tipologia documental, ver: SANTOS, Paulo 

Roberto Elian. Arquivos de Cientistas: gênese documental e procedimentos de organização. Dissertação 

(Mestrado do Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas) - Universidade de São Paulo. São Paulo:Associação dos Arquivistas de São Paulo, 2005. 
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que tenha sido produzida com alto grau de liberdade, como ocorre com os documentos 

discricionários, a espécie segue uma determinada estrutura ou fórmula (muito mais eloquente 

que o conteúdo que ela veicula) que, ao ser associada a uma certa função, forma o tipo 

documental.  Como os documentos arquivísticos são majoritariamente do gênero textual 

(utilizando a linguagem escrita para inicialmente viabilizar e posteriormente provar ações) e 

obedecem a convenções que lhes conferem regularidades formais, é possível entrever suas 

características funcionais e traçar um padrão - o mesmo não se pode dizer, todavia, de 

documentos desprovidos de linguagem, cuja nomeação e depreensão de seu sentido são bem 

mais difíceis. Desse modo, o recurso a fórmulas e convenções acentua sua funcionalidade, 

reduzindo a margem de ambiguidades que comportam, embora, ressalva a autora, a definição 

da espécie de alguns documentos em arquivos pessoais não seja simples, principalmente em 

casos de sobreposição e de anotações informais.  

A conjugação da metodologia funcional com a tipologia documental, segundo Lopez 

(1996), demanda a definição de tipologias específicas para cada modalidade de acervo, em 

conformidade com sua natureza. É necessário, então, um complexo trabalho de identificação 

das funções desempenhadas pelo produtor, principalmente no nível legal/formal, para em 

seguida reconhecer nos documentos as espécies presentes em cada função principal, assim 

como determinar outras funções além do nível formal/legal. O resultado da articulação desses 

elementos é o estabelecimento de tipologias e séries. Nas palavras do autor: 

 
Somente o arranjo tipológico, transparente quanto aos critérios utilizados, 

permite a efetiva contextualização dos documentos, além de deixar claros os 

limites de sua utilização. O pesquisador pode então perceber o quadro 

completo do funcionamento das instituições cujos documentos está se 

analisando. As séries tipológicas só podem ser elaboradas dentro de uma 

perspectiva de longa duração, o que significa balizar o arranjo na permanência 

das funções (LOPEZ, 1996, p.31). 

 

*** 

 

Nesta etapa do trabalho, vimos que alguns autores se posicionam ante a perspectiva 

relativista de disciplinas fronteiriças, a qual coloca em questão alguns conceitos da 

Arquivologia quando pensados para os arquivos pessoais. Conquanto reconheçam as 

especificidades e desafios destes arquivos, os teóricos aqui enfocados aferram-se justamente 

aos fundamentos da disciplina para defender tanto a teoria arquivística como a necessidade de 

aplicá-la aos conjuntos de natureza pessoal. Argumentam eles que apenas a observação dos 
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princípios da área garante que os arquivos possam ser fonte de interpretação e estudo para 

diversos campos do conhecimento. Isto porque a função de prova, principal característica do 

documento de arquivo, deriva do vínculo estável existente entre o registro e as atividades de 

seu produtor e que independe dos possíveis usos que se possam fazer dele. Impõe-se como 

condição fundamental, pois, a adoção de procedimentos que visem preservar a estabilidade 

deste vínculo, salvaguardando o efeito probatório. É dever do arquivista, por conseguinte, 

empenhar-se na proteção deste laço, por meio do esforço contextualizador.   

Diante disso, apresentamos dois exemplos de propostas metodológicas que coadunam 

com os pressupostos preconizados pela teoria arquivística: a abordagem contextual 

desenvolvida por Ana Maria de Almeida Camargo e Silvana Goulart na organização do acervo 

de Fernando Henrique Cardoso no iFHC e a idealizada por André Ancona Lopez para o 

tratamento de documentos imagéticos. Perseguindo a conservação das relações orgânicas da 

documentação, através do método funcional, as duas propostas defendem uma organização do 

fundo que reflita a singularidade de seu produtor e sinalizam para as contribuições que a 

tipologia documental pode brindar neste processo.  

Para concluir este capítulo, reproduzimos a fala de André Ancona Lopez como uma 

tentativa de resposta a algumas das perguntas colocadas no início deste capítulo: 

 

Deve-se ressalvar que os documentos não se resumem a essa “montagem”; são, antes 

de tudo, os frutos, os meios os testemunhos de determinadas funções e atividades 

desenvolvidas por seus produtores. A produção de um documento, ao contrário de 

sua utilização pelo historiador, nunca é consciente ou inconsciente, mas natural e 

espontânea (LOPEZ, 1996, p.22). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística do Conselho Nacional de 

Arquivos conceitua “arquivo” como: “1. Conjunto de documentos produzidos e acumulados por 

uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas 

atividades, independentemente da natureza do suporte” (DIBRATE, 2005, p.27). Já o termo 

“arquivo pessoal” é definido pelo Paradigm Project da seguinte forma: 

 

A personal archive consists of the documents (in any form or medium) created 

or received, accumulated and used by an individual during the course of their 

daily life, which have been preserved for their continuing value. A personal 

archive is likely to contain many different record types and reflect all the 

facets of an individual's life, e.g. their career, their family or personal life, their 

dealings with official bodies, and their hobbies and interests (PARADIGM 

PROJECT, 2017). 
 

 

O diálogo entre as definições acima demonstra que o conceito de arquivo abarca os 

documentos, independentemente do suporte, produzidos e acumulados por uma pessoa no 

desempenho de suas atividades, ratificando, dentro e fora do Brasil, a compreensão dessa 

documentação como arquivística. Entretanto, a despeito desse respaldo teórico, os arquivos 

pessoais ocupam um lugar periférico na Arquivologia. Embora seja notável o aumento da 

produção bibliográfica a respeito deles nas últimas décadas em nível internacional e, em escala 

mais reduzida, nacional, essa produção é bem menor se comparada a dos arquivos 

institucionais. Observa-se uma forte resistência da comunidade acadêmica em tratá-los da 

mesma forma que os demais arquivos. Por essa razão, adotamos a alcunha de “filho bastardo” 

para exprimir nossa interpretação sobre a posição marginal a qual é relegado o arquivo pessoal 

na área. Ao mesmo tempo, devido a sua riqueza e enorme potencial de uso, ele é objeto de 

investimentos de diferentes disciplinas, acarretando abordagens e metodologias de tratamento 

não necessariamente orientadas pelo prisma arquivístico. 

A partir dessa situação, o presente trabalho se propôs a investigar porque o arquivo 

pessoal é um problema. Por meio de um levantamento bibliográfico, percorremos autores de 

dentro e de fora da Arquivologia a fim de identificar as perguntas e dificuldades ensejadas pela 

aplicação dos princípios arquivísticos aos conjuntos documentais de natureza pessoal. 

Entendendo que os produtos dessa reflexão teórica afetam a prática, exploramos algumas 

experiências e propostas de tratamento. 
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No primeiro capítulo nos concentramos no campo da Arquivologia. Após mapear o 

lugar do arquivo pessoal na trajetória do conceito de arquivo, examinamos alguns fundamentos 

arquivísticos e sua aplicabilidade à luz das especificidades daquele conjunto documental. Como 

a ordem original se mostrou um dos princípios mais problemáticos, destinamos boa parte da 

discussão a ele. Em seguida, destacamos que uma questão antiga, que parecia já superada, ainda 

reverbera, a saber, se os conjuntos documentais acumulados por pessoas podem realmente ser 

chamados de arquivo.  

Dado que o arquivo pessoal constitui área de fronteira sobre a qual distintas áreas do 

conhecimento se lançam, no segundo capítulo nos dedicamos a análise das leituras oriundas de 

outras disciplinas e de estudos de casos por elas efetuados. Partindo de outros corpos teóricos, 

os autores abordados neste capítulo levantam pontos e desenvolvem discussões que muitas 

vezes entram em atrito com a teoria arquivística como um todo, mas incidem de forma mais 

aguda sobre seu “filho problemático”. Não obstante as diferenças, percebemos que há em 

comum entre estes teóricos uma postura mais cética e relativista, a qual dá margem a 

interpretações que perigam destituir os arquivos pessoais de uma abordagem segundo os 

preceitos da Arquivologia.  

Apresentamos no último capítulo uma perspectiva que não se situa nem no extremo de 

afirmar que a teoria arquivística “veste” perfeitamente os arquivos pessoais nem no outro, 

oposto, de negar o caráter de arquivo dessa documentação e invalidar seu tratamento 

arquivístico. A via explorada neste capítulo, apesar de reconhecer as especificidades de tais 

fundos, ancora-se nos fundamentos elementares da área para responder às críticas e defender a 

abordagem contextual. Com fins elucidativos, procedemos à exposição de dois exemplos da 

adoção dessa abordagem. 

Longe de buscar prescrever soluções, procuramos neste trabalho levantar questões para 

reflexão. Aqui, as respostas à nossa questão-problema são mais perguntas. Acreditamos que 

todos esses questionamentos fragilizam o arquivo pessoal e reforçam sua posição de “filho 

bastardo”. Como teoria e prática se influenciam, as diferentes formas de pensar os conjuntos 

documentais produzidos e acumulados por uma pessoa ao largo de sua vida provocam também 

distintas formas de agir sobre eles, o que abre espaço para tratamentos segundo abordagens não 

arquivísticas. Compilamos a seguir um apanhado das principais indagações colocadas ao longo 

do texto. 

Em fundos pessoais fechados, sendo a formação do arquivo um processo tão distante do 

controle do arquivista e sujeito a manipulações, como garantir a inviolabilidade da custódia e a 
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autenticidade a ela relacionada? Caso não se possa acompanhar minimamente essa trajetória, 

não é possível considerar a documentação como arquivo e tratá-la como tal? O que é a ordem 

original em um arquivo pessoal e até que ponto sua reconstituição é praticável, válida e 

produtiva? É possível falar em imparcialidade e naturalidade em um terreno tão marcado pela 

liberdade do sujeito? Não identificar tais qualidades nos documentos acumulados por uma 

pessoa impede seu entendimento como arquivo? Discutir o sentido de “provar atividades” em 

um arquivo pessoal não seria questionar a sua essência como documento arquivístico? 

Admitindo, hipoteticamente, que o arquivista estabelece hierarquias e interfere na produção dos 

instrumentos de pesquisa e na conformação das fontes “pesquisáveis”, como realizar um 

tratamento menos “desigual” da documentação? O interesse histórico é o critério mais adequado 

para nortear a organização dos fundos pessoais? Cabe ao arquivista interpretar os documentos 

e definir o que é historicamente relevante mesmo quando este ponto não é consensual nem entre 

os pesquisadores? Se todo produto da atividade intelectual é subjetivo, como tratar a 

documentação diante de prazos, exigências legais e demandas dos usuários?  

Iniciamos este trabalho com o “Seminário Internacional sobre Arquivos Pessoais” 

realizado em 1997 e a ele retornamos nesta fase de encerramento. Para manter o teor reflexivo 

que nos guiou, recorremos a fala de Bellotto naquele evento. Valerá a pena ainda insistir na 

adaptação dos rígidos princípios de base do Manual Holandês para a área de produção 

documental tão diversa como a dos registros pessoais? (BELLOTTO, 1998). 
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