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Arquivistas que tratam de arquivos que contêm 
documentação sobre direitos humanos lidam com 
preocupações legais concretas, de política social e 
assuntos de ética pessoal e profissional (ICA, 2017, 
p. 90).  



 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso busca analisar a ética profissional dos 

arquivistas em relação aos direitos humanos e direito à informação em tempos de 

pandemia de covid-19. Entender a função social da profissão é de suma importância 

para sociedade brasileira, principalmente quando direitos fundamentais são postos 

em xeque por administrações públicas. A posição do profissional arquivista na 

sociedade brasileira está intimamente ligada à divulgação e garantia do acesso à 

informação. Compreender como o profissional arquivista deve agir eticamente é 

necessário para entender que o acesso à informação é a regra, mesmo em momentos 

de crise sanitária.   

 

Palavras-Chave: ética profissional; arquivista; direitos humanos; covid-19; acesso à 

informação; direito à informação; direito à saúde. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present undergraduate thesis seeks to analyze the professional ethics of archivists 

in relation to human rights and the right to information in times of the covid-19 

pandemic. Understanding the social function of the profession is the greatest 

importance for Brazilian society, especially when fundamental rights are put at stake 

by public administrations. The position of archivist in Brazilian society is closely linked 

to the dissemination and the guarantee of access to information. Comprehending how 

the archivist should act ethically is necessary to understand that access to information 

is the rule even in times of health crisis.  

 

Keywords: professional ethics; archivist; human rights; covid-19; right to information; 

right to health. 
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INTRODUÇÃO 

 

Todo calouro do curso de Arquivologia enfrenta os primeiros questionamentos 

acerca do que é o curso e para que serve, já que o senso comum tende a dizer que o 

arquivista só ‘guarda papel’. Mas é notório que a profissão conquistou certo 

reconhecimento no Brasil nos últimos anos, principalmente pelo aumento da massa 

documental experimentado pelos países a partir da metade final do século XX.  

No Brasil, a profissão foi regulamentada pela lei nº 6.546, de 4 de julho de 

1978, que estabeleceu as diretrizes da profissão. No entanto, o país estava em um 

período de ditadura militar e o contexto social da profissão não era tão debatido assim, 

o que nos faz pensar que as dúvidas e incertezas sobre a profissão ainda afloram, 

pois, uma parcela da sociedade brasileira, mesmo hoje, pós ditadura e com a criação 

da Lei de Acesso à Informação de 2011, desconhece a importância e alcance dos 

arquivistas para suas vidas. 

Como aluna de arquivologia, meu objetivo em primeiro momento foi estudar a 

ética profissional dos arquivistas e sua relação direta com os cidadãos no tocante ao 

acesso à informação e direitos humanos. Ou seja, entender o profissional e sua função 

social para sociedade brasileira.  

O profissional arquivista trabalha com informação e a necessidade de 

assegurar o acesso aos indivíduos, independentemente de seus próprios interesses. 

Sendo assim, é inevitável lidar com dilemas éticos que se apresentam no decorrer da 

carreira profissional. 

Assim como, no período de ditadura militar que não havia o apelo social da 

função, também enfrentamos situações em tempos democráticos, em que as bases 

legais que asseguram o acesso à informação são afrontadas. 

Em segundo momento, surgiu a proposta de tentar assegurar a posição do 

acesso à informação na emergência atual; a pandemia de covid-19. Tendo como 

objetivo compreender como o atual governo vem lidando com à divulgação das 

informações prestadas aos cidadãos brasileiros.    

Partindo de tais colocações, este trabalho utilizou de uma metodologia 

bibliográfica, pautada na leitura e compreensão do material disponível em livros, 

artigos acadêmicos, legislação, códigos de ética, sites de notícias e processos no 
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Supremo Tribunal Federal, com o intuito de entender a relação ética do profissional 

arquivista com à informação e os direitos humanos. 

O presente trabalho foi desenvolvido em três capítulos, a saber. No primeiro 

capítulo: Ética e moral, são apresentadas as definições de ética e moral, os três 

aspectos da ética, conforme Marcondes (2008), um breve histórico sobre ética na 

história ocidental, concepções filosóficas sobre ética e ética profissional do arquivista.      

Tal capítulo propõe um olhar sobre a temática ética em uma perspectiva 

ocidental, percorrendo as ideias de Sócrates, Aristóteles, Santo Agostinho, Kant e 

Hegel. Também procura expor, de forma breve, três concepções filosóficas: Ética 

valorativa, ética da responsabilidade e ética utilitarista.  

Por último, o capítulo tenta compreender a conduta do profissional arquivista 

através do uso do código de ética da profissão. 

No segundo capítulo: Direitos Humanos, é abordado o conceito e breve 

histórico dos direitos humanos, direito à saúde como direito humano e fundamental e 

direito à saúde e informação. 

A proposta do segundo capítulo foi entender, de forma breve, o conceito e a 

história dos direitos humanos na sociedade ocidental, passando por processos de 

transformações ao longo dos tempos  

O percurso feito pela sociedade ocidental na luta por direitos tem seus marcos 

e momentos emblemáticos como: a criação da Magna Charta Libertatum (1215), a 

Declaração de Independência dos Estados Unidos (1776), a Revolução Francesa 

(1789), a Declaração dos Diretos do Homem e do Cidadão (1789), a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem (1948) e a Declaração de Viena (1993). Tais 

momentos foram caracterizados por embates políticos, econômicos e sociais que 

possibilitaram com que à saúde e à informação também fossem integradas aos 

direitos humanos. A abordagem sobre direito à saúde como um direito humano e 

fundamental e o direito à informação são relativamente novas, mas essenciais no 

contexto contemporâneo.  

O terceiro capítulo: Cenário pandêmico da covid-19, trata da conceituação 

de surto, epidemia, endemia e pandemia, com o intuito de explicar ao leitor a diferença 

entre tais termos. O esclarecimento serve para estabelecer que à covid-19 alcançou 

o patamar de pandemia. O capítulo apresenta um breve histórico sobre o surgimento 

da doença no mundo, sua chegada em solo brasileiro e consequentemente o impacto 

no acesso à informação. 
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Dentre os capítulos, o terceiro foi o mais desafiador no tocante a sua 

construção, pois não se trata de algo que esteja em um passado distante, mas de uma 

situação que vivenciamos no presente momento. As dificuldades encontradas foram 

muitas, já que na área da saúde ainda estão trabalhando para entender melhor a 

doença, e as disciplinas de humanidades estão a analisar o impacto da covid-19 na 

sociedade. As fontes pesquisadas foram elaboradas no calor do momento, ou seja, 

ainda existe a possibilidade de novas informações surgirem gerando a necessidade 

de outras análises.          

Também ressalto a dificuldade, no Brasil, em manter a confiança nas 

autoridades governamentais devido à contrainformação e a disseminação da 

desinformação. As tentativas de desacreditar as medidas apresentadas pela OMS, é 

um nítido exemplo que o país anda na contramão da contenção da doença.  

Podemos acrescentar que não só estamos lidando com uma doença nova e 

mortal, mas com um grande aumento das chamadas fake news, com o nítido objetivo 

de desacreditar às informações ou notícias reais. E também com grupos que por 

interesses escusos promovem desinformação através das redes sociais.  

No presente trabalho, arrisco ser imparcial, pois meu olhar de cidadã brasileira 

e futura profissional arquivista, recai sobre o presente, e sem dúvida a preocupação 

com os documentos e o acesso é meu principal motor para tal estudo. 
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1 ÉTICA E MORAL  

 

1.1 DEFINIÇÃO  

 

A sociedade é composta de indivíduos que estabelecem relações sociais. 

Para tanto, tais relações são pautadas em valores, normas e regras de convivência 

estruturadas dentro de cada contexto histórico-cultural. Para compreender melhor as 

relações de convívio entre os indivíduos se faz necessário entender como os valores, 

normas e regras são estabelecidos, e para isso devemos analisar os conceitos: ética 

e moral.    

Japiassu e Marcondes definem ética e moral como: 

 

Ética (gr. ethike, de ethikós: que diz respeito aos costumes) Parte da filosofia 
prática que tem por objetivo elaborar uma reflexão sobre os problemas 
fundamentais da moral (finalidade e sentido da vida humana, os fundamentos 
da obrigação e do dever, natureza do bem e do mal, o valor da consciência 
moral etc.), mas fundada num estudo metafísico do conjunto das regras de 
conduta consideradas universalmente válidas. Diferentemente da moral, a 
ética está mais preocupada em detectar os princípios de uma vida conforme 
à sabedoria filosófica, em elaborar uma reflexão sobre as razões de se 
desejar a justiça e harmonia e sobre os meios de alcançá-las. A moral está 
mais preocupada na construção de um conjunto de prescrições destinadas a 
assegurar uma vida em comum justa e harmoniosa (JAPIASSU; 
MARCONDES, 2008, p. 97). 
 
 

Para Chauí, ética é o “estudo dos valores morais (as virtudes), da relação 

entre vontade e paixão, vontade e razão; finalidades e valores da ação moral; ideias 

de liberdade, responsabilidade, dever, obrigação, etc” (CHAUÍ, 2012, p. 73). Podemos 

entender também por ética a busca por caráter/modo de viver que seja universal. “[...] 

ética é uma disciplina da filosofia, que é racional e tem carácter universal, ultrapassa 

a contingência do fluir das diversas morais que são sempre fruto das culturas em que 

nos inserimos” (VIGARIO, 2001, p. 2).  

A ética é posta em ação através da utilização da razão na busca de justiça ao 

longo de um caminho cheio de questões adversas, enquanto moral ou valores morais 

é a reunião de preceitos que possam orientar a vida em sociedade de forma justa. 

Segundo Oliveira (2014), etimologicamente, o termo ética remete ao grego 

éthos (costumes), já moral remete ao latim mores (costumes/hábitos). Assim, “[...] 

ética e moral referem-se ao conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade e 

que, como tais, são considerados valores e obrigações para a conduta de seus 

membros” (CHAUÍ, 2012, p. 386). Portanto, em uma primeira análise podemos 
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considerar os conceitos como equivalentes ao evidenciar os comportamentos sociais, 

entretanto, o termo ethos pode conter outro significado relacionado a caráter, índole, 

temperamento, disposição física e psíquica do indivíduo (CHAUÍ, 2012). Sendo assim, 

“a moral é definida como conjunto de valores, de princípios, de regras que norteiam o 

comportamento humano”, ou seja, um juízo de valor sobre o que é certo ou errado, 

bom e mau, legal ou ilegal. Já a “ética é a reflexão crítica sobre a moralidade. Não 

tem a pretensão de definir normas, mas indicar princípios” (RIOS, 2008, p. 84). Por 

isso, a ética reflete sobre nossos valores nos fazendo indagar “o porquê das ações e 

dos juízos morais” (RIOS, 2008, p. 85). Portanto, podemos compreender que a moral 

compreende o conjunto de valores normativos cabendo a ética fazer uma reflexão 

crítica dos mesmos. 

Conceituar ética não é um trabalho fácil, visto que, o termo ganha novos 

contornos dependendo do contexto analisado.  

 
A ética, no que se refere à sua conceituação e evolução histórica, abrange 
um conjunto complexo de valores concretos e abstratos norteadores do 
“dever-ser” dos indivíduos e das sociedades. Nesse sentido, diversas 
interpretações e fundamentos têm sido conferidos na formulação de seus 
conceitos e desdobramentos históricos, aglutinando ou separando grupos de 
indivíduos em sistemas teóricos e práticos simples ou complexos, o que 
evidencia a dimensão relativa e mutável de sua conceituação (OLIVEIRA, 
2014, p. 18). 

 
 

Logo, se faz necessário, mesmo que brevemente, elucidar alguns aspectos 

éticos e desdobramentos históricos, afim de compreender as mudanças socioculturais 

que contribuíram para o relativo entendimento sobre ética e moral em uma perspectiva 

ocidental.  

 

1.1.2 ASPECTOS ÉTICOS  
 

Segundo Marcondes (2008), a ética se diferencia em três aspectos: 

 

Em primeiro lugar temos o que pode ser considerado o sentido básico ou 
descritivo de ética, bastante próximo da acepção originária de ethos, que 
designa o conjunto de costumes, hábitos e práticas de um povo. Todos os 
povos têm assim a sua ética, ou o seu ethos; isto é, os costumes e práticas 
que definem, ainda que muitas vezes de modo implícito e informal, a maneira 
correta ou adequada de comportamento naquela sociedade. Temos em 
seguida a ética como sistema em um sentido prescritivo ou normativo; isto é, 
como um conjunto de preceitos que estabelecem e justificam valores e 
deveres, desde os mais genéricos, tais como as éticas cristã ou estóica, até 
os mais específicos, como o código de ética de uma categoria profissional 
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[...]. Em terceiro lugar temos o sentido reflexivo ou filosófico, que diz respeito 
às teorias ou concepções filosóficas da ética, como a ética da 
responsabilidade, a dos princípios, o utilitarismo e outras, visando examinar 
e discutir a natureza e os fundamentos dos sistemas e das práticas, 
analisando os conceitos e valores que lhes pretendem dar fundamento 
(MARCONDES, 2008, p. 10). 
 

 

O primeiro sentido diz respeito a organização social, isso é, como cada 

sociedade estabelece valores que independem de outras para sua existência. 

Culturalmente falando cada sociedade possui seu conjunto de valores que regulariza 

seu modo de vida. Assim, quando falamos de ética e moral devemos estar atentos 

aspectos culturais e aos dilemas distintos entre sociedades. O modo pelo qual o 

indivíduo adquiri seus valores encontra-se intimamente ligado as questões culturais, 

logo seu comportamento será pautado em elementos considerados ‘morais ou 

imorais’ aceitos por seus pares sociais.  

O segundo sentido nos remete as regras/normas que o indivíduo segue, ou 

não, em sociedade. Os elementos normativos servem como guias, ora orientando ou 

justificando as atitudes tomadas pelo indivíduo. É bem comum quando os dilemas 

éticos se apresentam que a pessoa recorra a elementos éticos baseados em preceitos 

religiosos ou a códigos, como exemplo o código de ética profissional.  

O terceiro sentido faz referência as concepções filosóficas da ética, ou seja, 

as teorias elaboradas como ética valorativa, formal, utilitarista, dentre outros, que 

procuram responder as questões éticas e morais da sociedade.   

No tocante ao primeiro sentido trabalharemos uma breve história sobre ética, 

seguida de algumas teorias ou concepções filosóficas sobre ética, que corresponde 

ao terceiro sentido segundo Marcondes (2008). E por último, a relação do profissional 

arquivista com o código de ética conforme o segundo sentido da ética por Marcondes 

(2008). 

 
 

1.2 BREVE HISTÓRICO SOBRE O CONCEITO DE ÉTICA 

 

Podemos dizer que a figura de Sócrates (469-399 a.C.), na Grécia antiga, deu 

início a reflexão ética ou filosofia moral.  

Ao questionar os cidadãos atenienses a respeito da virtude, um dos valores 

da sociedade grega, Sócrates conduzia o indivíduo a refletir sobre seu próprio 
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entendimento a respeito do mundo, valores e normas. Assim, o que parecia para o 

indivíduo ser perfeitamente conhecido era posto em dúvida. 

 

Ao indagar o que são a virtude e o bem, Sócrates realiza, na verdade, duas 
interrogações. Por um lado, interroga a sociedade para saber se o que ela 
está habituada a considerar virtuoso e bom corresponde efetivamente à 
virtude e ao bem; e, por outro, interroga os indivíduos para saber se, ao agir, 
possuem efetivamente consciência do significado e da finalidade de suas 
ações, se seu caráter ou sua índole são virtuosos e bons realmente. A 
indagação ética socrática dirige-se, portanto, à sociedade e ao indivíduo 
(CHAUÍ, 2012, p. 387). 

 

As indagações de Sócrates foram essenciais para sociedade, enquanto 

reflexão sobre os costumes, e reflexão sobre consciência moral, ou seja, é necessário 

que o indivíduo tenha consciência, entendimento de suas ações. Não basta seguir 

algo preestabelecido ou costumeiro acreditando ser ético, mas refletir sobre a 

necessidade de manter ou não certas atitudes.    

“Se devemos a Sócrates o início da filosofia moral, devemos a Aristóteles a 

distinção entre saber teorético ou contemplativo e saber prático” (CHAUÍ, 2012, p. 

338). Saber teorético seria o conhecimento materializado nas ciências teóricas como: 

metafisica, física e matemática. Para Aristóteles, tais conhecimentos existiriam de 

maneira natural independente do querer ou não das pessoas. Já o saber prático, que 

se diferencia entre práxis e técnica, sofre intervenção direta das ações humanas e 

estariam ligadas as ciências como: ética e política (MARCONDES, 2008).   

Para o filósofo as ações éticas estariam ligadas as deliberações, decisões ou 

escolhas feitas pelos indivíduos. Através da vontade racional se estabeleceria um 

caminho a seguir. 

 

Aristóteles acrescenta à ideia de consciência moral, trazida por Sócrates, a 
ideia de vontade guiada pela razão como o outro elemento fundamental da 
vida ética. [...] A importância dada por Aristóteles à vontade racional, à 
deliberação e à escolha o levou a considerar, entre todas as virtudes, uma 
delas como condição de todas as outras e presente em todas elas: a 
prudência ou sabedoria prática. (CHAUÍ, 2012, p. 388). 
 
 

A prudência é vista como uma virtude essencial para encontrar o equilíbrio 

das ações humanas. O indivíduo prudente opta ou analisa suas atitudes com objetivo 

de alcançar a felicidade (MARCONDES, 2008).  É virtuoso o indivíduo que possui 3 

princípios morais: 
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1. por natureza, os seres humanos aspiram ao bem e à felicidade, que só 
podem ser alcançados pela conduta virtuosa; 
2. a virtude é uma excelência alcançada pelo caráter, [...]. É a força interior 
do caráter que consiste na consciência do bem e na conduta definida pela 
vontade guiada pela razão, pois cabe a esta última o controle sobre instintos 
e impulsos irracionais descontrolados, que existem na natureza de todo ser 
humano; 
3. a conduta ética é aquela na qual o agente sabe o que está e o que não 
está em seu poder realizar, referindo-se, portanto, ao que é possível e 
desejável para um ser humano. Saber o que está em nosso poder significa, 
principalmente, não se deixar arrastar pelas circunstâncias nem pelos 
instintos, nem por uma vontade alheia, mas afirmar nossa independência e 
nossa capacidade de autodeterminação (CHAUÍ, 2012, p. 389). 
 
 
 

O primeiro princípio diz respeito a natureza do indivíduo, ou seja, anelamos 

fazer o bem, mas para que o bem e à felicidade sejam alcançadas devemos ter uma 

conduta virtuosa, sendo a prudência, para Aristóteles, a principal de todas as virtudes 

do indivíduo. O segundo princípio nos remete a consciência moral e a vontade 

racional. Devemos controlar nossos desejos e ser guiados pela razão. Por último, mas 

não menos importante, o terceiro princípio estabelece a importância da conduta moral, 

o possível a ser realizado sem que interferências circunstanciais, desejos e influência 

de outros comprometam nosso agir ético.    

Para os filósofos antigos, tais princípios são essenciais para que o homem 

seja ético, pois cabe somente ao indivíduo escolher o caminho ético ou antiético. Não 

obstante, o contexto sócio cultural da antiguidade difere da Idade Média.    

As questões filosóficas da idade média foram marcadamente influenciadas 

pelo cristianismo, sendo Santo Agostinho o representante da “primeira grande síntese 

entre a filosofia grega, em especial o platonismo, e o cristianismo” (MARCONDES, 

2008, p. 50). 

 

As principais questões éticas que santo Agostinho discute são, portanto, 
herdadas da tradição grega e tratadas com base nos ensinamentos do 
cristianismo. O problema da natureza humana e do caráter inato da virtude, 
a origem do Mal, o conceito de felicidade, a liberdade e a possibilidade de 
agir de forma ética. A doutrina cristã fornece as chaves para a solução dessas 
questões: a origem da virtude na natureza humana criada por Deus, a queda 
e o pecado original como explicações das falhas humanas, a graça divina 
como possibilidade de redenção e alcance da felicidade na vida eterna, e o 
livre-arbítrio ou liberdade individual concedido ao ser humano por Deus, que 
torna os indivíduos responsáveis por seus atos (MARCONDES, 2008, p. 50).  

 

A representação ocidental cristã de um único Deus transforma as relações 

entre os indivíduos de uma maneira tão forte que sua influência é percebida até hoje 
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(contemporânea). Enquanto que na antiguidade o divino era muito próximo das 

questões mundanas, ou seja, as divindades possuíam caráter e desejos humanos, o 

cristianismo distância a figura de Deus de qualquer desejo, atitude e vontade que 

possa caracterizar um ser humano.  

Assim, na antiguidade as divindades possuíam relações diretas com todos 

cidadãos em um contexto sociopolítico, mas com a entrada do pensamento cristão tal 

lógica foi reestrutura para uma relação, mão coletiva, mas individual: indivíduo e Deus.     

 

Em outras palavras, enquanto nas demais religiões antigas a 
divindade se relacionava com a comunidade social e politicamente 
organizada, o Deus cristão relaciona-se diretamente com os indivíduos que 
nele creem. Isso significa, antes de mais nada, que a vida ética do cristão não 
é definida por sua relação com a sociedade, mas por sua relação espiritual e 
interior com Deus. (CHAUÍ, 2012, p. 390). 
 

 
Portanto, a virtude seria alcançada com um relacionamento direto com Deus 

através da fé, e entre as pessoas, pela caridade, ou seja, fé e caridade são as virtudes 

primordiais da ética cristã consolidadas no dever e na obrigação. A fé estabelece que 

o indivíduo acredite somente em um único Deus e que só a ele reportaria/adoraria, já 

a caridade estaria baseada no amor ao próximo, o que exige a responsabilidade de 

cuidar do outro seja fisicamente ou espiritualmente (salvação). 

A figura de Jesus é o símbolo da perfeição a ser buscada. A moral cristã 

encontra-se baseada no caráter de Jesus Cristo, imitá-lo é o ideal de qualquer 

seguidor do cristianismo. Contudo a existência do livro–arbítrio requer certa atenção, 

pois a liberdade poderia conduzir o homem ao caminho do pecado. 

 

[...] enquanto para os filósofos antigos a vontade era uma faculdade racional 
capaz de dominar e controlar a desmedida passional de nossos apetites e 
desejos, havendo, portanto, uma força interior (a vontade consciente) que 
nos tornava morais, para o cristianismo, a própria vontade está pervertida 
pelo pecado e precisamos do auxílio divino para nos tornarmos morais 
(CHAUÍ, 2012, p. 390-391). 
 
 

Para Santo Agostinho, é justamente o livre-arbítrio que torna o homem 

responsável pelas suas escolhas. Cabe ao homem utilizá-lo com sabedoria, pois 

segundo o ideal cristão, foi Deus que concedeu a liberdade para tomarmos decisões, 

sejam elas boas ou ruins. Ser uma pessoa ética é reconhecer primeiramente que é 

um pecador e que carece de orientação divina para agir, a ação será dada de acordo 

a vontade de Deus. 
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Chauí (2012), esclarece que mesmo com o distanciamento entre filosofia 

moral e fundamentação religiosa no período do renascimento, o ideal de dever ainda 

permaneceu como um traço forte na ética ocidental. Assim, três tipos de condutas 

identificam o indivíduo ético ou antiético.   

  

1. a conduta moral ou ética, que se realiza de acordo com as normas e as 
regras impostas pelo dever; 
2. a conduta imoral ou antiética, que se realiza contrariando as normas e as 
regras fixadas pelo dever; 
3. a conduta indiferente à moral, quando agimos em situações que não são 
definidas pelo bem e pelo mal, e nas quais não se impõem as normas e as 
regras do dever (CHAUÍ, 2012, p. 391). 

 
 

A modernidade foi caracterizada por profundas mudanças nas relações 

socioeconômicas com a transição do feudalismo para capitalismo. Isso trouxe uma 

nova lógica de interação entre as pessoas e logo surgiram novos dilemas éticos a 

serem tratadas e, portanto, alguns pensadores se destacaram no período, sendo 

Immanuel Kant um representante de grande importância até hoje. 

Segundo Kant, “não existe bondade natural”. Para ele somos indivíduos “[...] 

egoístas, ambiciosos, destrutivos, agressivos, cruéis, ávidos de prazeres que nunca 

nos saciam e pelos quais matamos, mentimos, roubamos”. Sendo o dever o que nos 

torna seres morais (CHAUÍ, 2012, p. 393).  

O filósofo retorna a destacar a importância da razão na ética distinguindo o 

sentido teórico e prático. 

 

No aspecto teórico, trata-se do conhecimento legítimo da realidade com base 
na distinção entre entendimento e conhecimento. No que diz respeito à 
prática, trata-se da escolha livre dos seres racionais, que podem se submeter 
ou não à lei moral, que por sua vez é fruto da razão pura em seu sentido 
prático; portanto, age moralmente aquele que é capaz de se autodeterminar. 
O pressuposto fundamental da ética kantiana é assim a autonomia da razão 
(MARCONDES, 2008, p. 86). 
 

 

A razão teórica está ligada as leis naturais e não depende de nossas 

intervenções, mas são encontradas no reino da física, da astronomia, da química, da 

biologia (CHAUÍ, 2012). Já a razão prática cria leis ou normas necessárias para 

convivência social cabendo aos indivíduos obedecê-las. A “razão prática tem o poder 

de instaurar normas e, consequentemente, de impô-las a si mesma e, na medida em 

que o ser humano instaura normas a si mesmo, tem o dever de cumpri-las” (SILVA, 
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2012, p. 47). No entanto cabe questionar: Por que cumprir as normas ou seguir os 

valores morais não são espontâneos, mas carecem do dever para sua existência? 

Para Kant, os indivíduos são seres naturais que são afetados pelas emoções. É 

necessário que que a razão prática seja mais forte que a nossa natureza, ou seja, que 

possamos submeter nossos desejos, interesses e impulsos as normas morais. 

Para que a razão prática supere o natural, Kant elabora a regra do imperativo 

categórico. Imperativo, pois exprime uma ordem ou sentença; categórico, pois é claro, 

indiscutível e sem dúvidas. “De acordo com este conceito, os deveres morais são 

válidos incondicionalmente, isto é, princípios que não admitem exceção. O imperativo 

nos diz o que devemos fazer, e sua força moral [...] deriva da própria razão” 

(MARCONDES, 2008, p. 87).  

Segundo Chauí (2012), o imperativo categórico possui três máximas morais 

importantes realizáveis através do dever. 

 

1. Age como se a máxima de tua ação devesse ser erigida por tua vontade 
em lei universal da Natureza;  
2. Age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na 
pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio; 
3. Age como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para 
todos os seres racionais (CHAUÍ, 2012, p. 394-395). 

 

A primeira máxima diz respeito a ação inquestionável, uma conduta ética que 

cabe para todos e para qualquer temporalização. É ético quem age da mesma forma 

independente das emoções suscitadas pela situação. A segunda máxima 

corresponde as interações entre indivíduos, ou seja, as pessoas não devem ser 

utilizadas como meios a se alcançar algo. Já a terceira máxima implica no controle de 

nossas emoções através da razão prática e na observância do dever. 

O imperativo categórico não é uma receita de honestidade ou justiça, mas um 

critério, um parâmetro para quando os dilemas éticos se apresentem, e a questão: O 

que devo fazer? Seja respondida da seguinte maneira: “tudo aquilo que qualquer outra 

pessoa possa fazer, desde que isso não prejudique o ser humano que sou e os seres 

humanos que as outras pessoas são” (SILVA, 2012, p. 48).  

 

Como isso acontece na prática? Vamos ver o seguinte exemplo, imaginemos 
o seguinte dilema ético muito comum: uma pessoa está em dificuldades 
financeiras e precisa conseguir dinheiro emprestado. Tem um conhecido que 
dispõe do dinheiro, mas que vai precisar dele no prazo de dois meses. A 
pessoa sabe que não poderá devolver o dinheiro do empréstimo nesse prazo, 
e assim mesmo promete pagar para conseguir. A justificativa para sua ação? 
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Sua necessidade é maior que a do amigo, digamos que tem um familiar 
doente. Este exemplo mostra como o imperativo categórico pode ser aplicado 
na prática e por que a ação da pessoa foi imoral ou antiética. A “lei” ética que 
a pessoa criou para justificar sua ação (a necessidade) não pode se tornar 
uma lei universal, pois se todas as pessoas pudessem utilizar suas 
justificativas pessoais para fundamentar suas ações, ninguém mais 
acreditaria em ninguém e as pessoas não aceitariam qualquer promessa. O 
próprio devedor não iria querer uma lei semelhante a essa, pois se ele fosse 
o credor também ficaria sem o seu dinheiro (SILVA, 2012, p. 48-49). 
 

 

Outro importante filósofo que colaborou para um novo olhar sobre ética foi o 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, sua contribuição ao pensamento ocidental 

estabeleceu a importância da relação dos indivíduos com o contexto histórico-cultural.  

A crítica de Hegel, se baseia na ideia de que “somos [...] seres históricos e 

culturais”. E que “[...] existe uma outra vontade, muito mais poderosa, que determina 

a nossa: a vontade objetiva, inscrita nas instituições ou na Cultura” (CHAUÍ, 2012, 

p.396).  

A vontade objetiva é estabelecida entre as relações homem/história/cultura 

que se materializam na criação das instituições (família, religião, artes, técnicas, 

ciências, relações de trabalho, organização política, etc.), são elas que estabelecem 

a moralidade em sociedade.   

Para Hegel o dever é um “acordo pleno entre nossa vontade subjetiva 

individual e a totalidade ética ou moralidade” (CHAUÍ, 2012, p. 396). Sendo assim, 

Hegel critica o ideal imperativo categórico formulado por Kant. 

 

Como consequência, o imperativo categórico não poderá ser uma forma 
universal desprovida de conteúdo determinado, como afirmara Kant, mas 
terá, em cada época, em cada sociedade e para cada cultura, conteúdos 
determinados, válidos apenas para aquela formação histórica e cultural. 
(CHAUÍ, 2012, p. 397). 

 

Portanto, cada sociedade em diferentes momentos históricos, estabelecem 

valores morais e imorais, éticos e antiéticos que se ajustam ao contexto social e 

histórico em que vivem, e cabe aos indivíduos seguirem tais regras. “Para um sujeito, 

ser ético e livre será, portanto, pôr-se de acordo com as regras morais de sua 

sociedade, interiorizando-as” (CHAUÍ, 2012, p. 397).  

Podemos perceber que conforme os séculos passaram, a ética ganhou novos 

contornos e significados dependendo dos contextos sociais. Os valores morais 

modificaram conforme as sociedades mudaram e novas concepções foram 

elaboradas na tentativa de refletir sobre a temática.  
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1.3 TEORIAS OU CONCEPÇÕES FILOSÓFICAS SOBRE ÉTICA  

 

1.3.1 ÉTICA VALORATIVA 

 

Possui base na teoria socrática sobre conceitos éticos (amizade, virtude, 

coragem e sentimento religioso), questões éticas, aplicabilidade dos conceitos, dentre 

outros. 

 

Sócrates levanta as questões éticas fundamentais que a filosofia irá discutir, 
tais como o entendimento desses conceitos, os critérios para a sua aplicação 
em situações concretas com que nos defrontamos, nossa coerência na 
aplicação dessas ideias e as razões e argumentos a que devemos apelar 
para justificá-las. Se a ética depende de virtudes inerentes à natureza 
humana ou se essas podem ser adquiridas ou ensinadas, [...], são alguns dos 
problemas cruciais encontrados nos diálogos socráticos (MARCONDES, 
2008, p. 15). 

 

Portanto a ética valorativa trata-se de uma ética em que o valor moral não se 

baseia na ideia de dever, mas se encontra na consciência do indivíduo, ou seja, é a 

consciência que nos faz perceber a existência dos valores. Logo, podemos pensar 

que os valores podem ser adquiridos ou ensinados, não estando necessariamente 

preso ao imperativo do dever.   

Atualmente tal ideia parece não condizer com o que vivemos em sociedade. 

Pensar em um sítio em que não exista a obrigatoriedade de seguir alguma regra ou 

norma, que procure evitar nossos impulsos, e quase inexistente. No entanto, tal 

pensamento era comum na Grécia antiga, embora nem sempre praticável pelos 

cidadãos.      

 

1.3.2 ÉTICA DA RESPONSABILIDADE  

 

Segundo Chauí (2012, p. 383), “para que haja conduta ética é preciso que 

exista o agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre bem e mal, 

certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício”. Ou seja, o indivíduo deve ser 

consciente de suas escolhas ou ações antes mesmo de tomá-las ou agir.  

Para ser um sujeito ético e moral o indivíduo deve apresentar algumas 

características como: “ser consciente de si e dos outros[...]”, sendo necessário refletir 

sobre as escolhas/ações e as possíveis consequências para si e para os outros. Ser 



27 
 

consciente é reconhecer que todos os indivíduos são sujeitos éticos. “Ser dotado de 

vontade [...]”, capacidade de controlar impulsos e desejos através de uma reflexão 

consciente dos possíveis direcionamentos a tomar. “Ser responsável [...]”, assumir a 

responsabilidade pelos atos cometidos, tanto para si como para os outros, além de 

reconhecer as possíveis consequências dos mesmos. “Ser livre [...]”, não estar 

submetido as escolhas ou imposições de outros. Cabe aos indivíduos agirem de forma 

livre, segundo suas decisões de seguir ou não, sem interferência de poderes externos. 

O ser livre possui a capacidade tanto de escolher caminhos quanto de criar regras de 

conduta (CHAUÍ, 2012, p. 384). 

Portanto, para que a ética da responsabilidade possa existe é necessário que 

os indivíduos observem tais características e as coloquem em prática. “Consciência e 

responsabilidade são condições indispensáveis da vida ética” (CHAUÍ, 2000, p. 433). 

 

1.3.3 ÉTICA UTILITARISTA  

 

“Para a filosofia utilitarista, uma ação é moralmente correta se promove a 

felicidade e o bem-estar; e é condenável se produzir a infelicidade e o sofrimento” 

(SILVA, 2012, p. 46). Para Marcondes (2008, p. 116), “Trata-se de uma concepção 

que avalia o caráter ético de uma atitude a partir do ponto de vista de suas 

consequências ou resultados”. 

Será mais útil as ações que alcancem mais pessoas e promova mais 

felicidade entre todos, do que ações isoladas e individualista em que a felicidade seja 

caracterizada por sentimentos egoístas. Para ética utilitarista o indivíduo deve avaliar 

as possíveis consequências de suas ações e como elas podem interferir na própria 

vida e na vida dos outros. Assim, a ética utilitarista apresenta o seguinte princípio: 

“agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar e felicidade e 

reduzir ao mínimo a dor e o sofrimento” (SILVA, 2012, p. 46). 

Entretanto, as ideias utilitaristas de felicidade como princípio universal 

esbaram em outro princípio, o de autopreservação, que por seguinte gera um conflito 

entre agir para bem de todos ou individualmente.  

 

Para Mill, o princípio da máxima felicidade é universal, porém ele considerava 
que apenas a partir de determinados contextos históricos é possível decidir 
como aplicá-lo e definir que tipo de liberdade e direitos devem ser defendidos. 
A autopreservação é igualmente um princípio universal e por vezes surge o 
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conflito sobre como conciliar o bem comum e os interesses individuais 
(MARCONDES, 2008, p. 117). 
 

 

Tais ideias utilitaristas são debatidas até hoje “tendo inspirado concepções 

políticas como a de “bem-estar social” e conceitos como o de “maximização do 

benefício” (MARCONDES, 2008, p. 117). 

 

1.4 A ÉTICA DO PROFISSIONAL ARQUIVISTA  

 

1.4.1 ARQUIVOS E ARQUIVISTAS 

 

Apresentamos a origem do termo ‘arquivo’. Gagnon, (1998, apud 

ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 284) considera que o termo técnico arquivo é de 

origem grega, conforme abaixo: 

 

Arch — Termo grego utilizado no sentido de: «[...] foundation, command, 
power, authority». (Luciana DURANTI (1989), «The Odissey of Records 
Managers, part I», Arma Quaterly, vol. 23, n.° 3 (Julho), p. 6). 
Archê — Termo grego que significa fundamento. 
Archeion — Termo grego utilizado no sentido de: «[...] government palace, 
general administrator, office of the magistrate, records office, original records, 
repository for original records, authority». (Luciana DURANTI (1989), «The 
Odissey of Records Managers, part I», Arma Quaterly, vol. 23, n.° 3 (Julho), 
p. 6).  

 

 

Já Galvão, (1909, apud PAES, 1997, p. 19) o termo arquivo “[...] procedente 

de archivum, palavra de origem latina, que no sentido antigo identifica o lugar de 

guarda de documentos e outros títulos. ”   

O Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos, elaborado pela Associação dos 

Arquivistas Holandeses, define o conceito de arquivo como:  

 

[...] o conjunto de documentos escritos, desenhos material impresso, 
recebidos ou produzidos oficialmente por determinado órgão administrativo 
ou por um de seus funcionários, na medida em que tais documentos se 
destinavam a permanecer na custódia desse órgão ou funcionário 
(ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS HOLANDESES, 1973, p.13). 
 
 
 

Jenkinson, em Manual of archive administration, defini arquivos como 
documentos: 
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[...] produzidos ou usados no curso de um ato administrativo ou executivo 
(público ou privado) de que são parte constituinte e, subsequentemente, 
preservados sob a custódia da pessoa ou pessoas responsáveis por aquele 
ato e por seus legítimos sucessores para sua própria informação (Jenkinson, 
1937, p. 11, apud SCHELLENBERG, 2006 p. 36). 
 

 

Na visão de Schellenberg, em ‘Arquivos modernos’, os arquivos são:  

 

Os documentos de qualquer instituição pública ou privada que hajam sido 
considerados de valor, merecendo preservação permanente para fins de 
referência e de pesquisa e que hajam sido depositados ou selecionados para 
depósito, num arquivo de custódia permanente (SCHELLENBERG, 2006 p. 
41). 
 
 

No manual Archivistica de Casanova, os arquivos são considerados uma “[...] 

acumulação ordenada de documentos criados por uma instituição ou pessoa no curso 

de sua atividade e preservados para a consecução de seus objetivos políticos, legais 

e culturais, pela referida instituição e pessoa” (Casanova, 1928, p. 9, apud 

SCHELLENBERG, 2006, p. 37). 

Adolf Brenneke no manual Archivkunde, caracteriza os arquivos como 

“conjunto de papéis e documentos que promanam de atividades legais ou de negócios 

de uma pessoa física ou jurídica e se destinam à conservação permanente em 

determinado lugar como fonte e testemunho do passado” (Brenneke, 1953, p. 97, 

apud SCHELLENBERG, 2006 p. 37). 

Em português (Brasil) encontramos o Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística elaborado pelo Arquivo Nacional - DIBRATE que estabelece 4 definições 

para arquivos. 

 

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.  
2 - Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento 
técnico, a conservação e o acesso a documentos. 
3 - Instalações onde funcionam arquivos. 
4 - Móvel destinado à guarda de documentos.  (ARQUIVO NACIONAL, 2005, 
p.100). 

 

O que podemos perceber em comum entre os conceitos é que o núcleo central 

se encontra baseado na atividade. Os arquivos são frutos de atividades que servem, 

segundo Delmas (2010, p. 21), “[...] para provar, lembrar-se, compreender e 

identificar-se”.  
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Para Delmas (2010), a utilidade dos arquivos também sofreu mudanças de 

acordo as transformações em sociedade.  

 

Na Idade Média, a função de prova dos direitos era a principal causa da 
conservação dos documentos, enquanto a da memória ia se desenvolvendo. 
No Renascimento, aparece a função de compreender, que se desenvolverá 
continuamente enquanto a de identificar-se foi impulsionada, como sabemos, 
só na época contemporânea (DELMAS, 2010, p. 21).   
 

 

O arquivo como prova jurídica foi a primeira justificativa, na sociedade 

Ocidental, para conservação. “Os documentos conservados eram documentos de 

arquivo porque probatórios, e não o contrário” (DELMAS, 2010, p. 21). Até hoje o valor 

probatório é evidente em algumas instituições.  

O lembrar remete a necessidade de repassar para as próximas gerações o 

que foi estabelecido como prática ou ações tomadas, em sua época, nas instituições, 

administrações ou empresas. Assim, “[...] uma sucessão ou uma transferência de 

atribuições é acompanhada pela transmissão dos registros e dos documentos, numa 

palavra: dos arquivos” (DELMAS, 2010, p. 27).       

Pensar arquivo com a utilidade de compreender, é pensar em conhecimento 

enfatizando a colaboração dos arquivos para produção científica de áreas como 

história, antropologia, geologia, dentre outras. Também não devemos ignorar, 

segundo Delmas (2010, p. 37), os arquivos administrativos pouco explorados como 

fonte de conhecimento e saber. 

O identificar-se, para Delmas (2010, p. 39), possui “utilidade psicológica e 

moral”. Cabe aqui a ideia de pertencimento a um lugar através da história, cultura, 

demografia, que objetiva procurar por raízes que contribuam para criação da 

identidade de uma sociedade. Assim, “os documentos de arquivos tornam-se o único 

meio de estabilidade e de possibilidade de reconstituir todas essas histórias cujos 

depositários são os serviços de arquivos” (DELMAS, 2010, p. 45). 

Portanto, Delmas (2010), chama atenção para o desafio político do caráter 

múltiplo dos arquivos.  

 

Os arquivos são um desafio político. Disso decorre o seu poder e a 
necessidade de conservá-los, como também a sua rejeição, até sua 
destruição por parte daqueles que não querem que a verdade seja conhecida 
(DELMAS, 2010, p. 53). 
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Partindo de tal problemática, o profissional arquivista é peça fundamental para 

relação arquivos e usuários. 

Originalmente, para Delmas (2010), podemos atribuir a função do arquivista 

aos escribas do antigo Egito responsáveis pela escrita e conservação da 

documentação. Contudo, “o ofício de arquivista aparece quando essas duas 

atribuições – a escrita e sua guarda — se separam” (DELMAS, 2010, p. 80).  

 As contribuições para o aparecimento dos arquivistas são mais visíveis no 

Antigo Regime. “Os arquivistas, tal como são hoje conhecidos, apareceram no final 

da Idade Média chamados então de arquivários (arquivaires), tornando-se arquivistas 

em 1701” (DELMAS, 2010, p. 81).  

Para Delmas (2010), entre os séculos XVIII e XIX os escrivães, tabeliões e 

secretários, que exerciam a função de arquivistas, foram substituídos pelos 

“funcionários de ordem (commis d’ordre)” e o termo arquivista passou a ser referido 

aos:  

 

[...] arquivistas paleógrafos, diplomados pela École des Chartes, que 
conservavam os documentos vindos das seções onde se instruíam os 
processos, em setores alheios à sua produção e guarda de primeira idade, 
com a finalidade de pesquisa histórica (DELMAS, 2010, p. 81). 
 

 

Com o advento da II Guerra Mundial e consequentemente do aumento da 

produção documental, os arquivistas ganharam novas atribuições. O propósito de 

conservar os documentos para fins de pesquisa histórica abre espaço para o 

tratamento dos documentos de caráter administrativos. A gestão documental entra em 

cena como importante contribuição para o tratamento da massa documental. Isso fez 

com que os profissionais da área desenvolvessem um controle sobre a produção 

documental nas instituições, iniciando pela produção até a eliminação ou 

recolhimento.  

Tal mudança teve impacto nos Estados Unidos com a diferenciação entre os 

arquivos administrativos e os históricos, estabelecendo uma distinção entre os “[...] 

profissionais encarregados de cada um, respectivamente: o gestor de documentos 

(records manager) e o arquivista (archivist)” (RIDOLPHI, 2016, p. 37). 

Entretanto, o exemplo dos Estados Unidos não é uníssono, visto que, em 

outros países os arquivos tidos como administrativos ou históricos não são 

necessariamente distanciados. No caso do Brasil a profissão foi regulamentada pela 
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lei nº 6.546, de 4 de julho de 1978, que estabeleceu as diretrizes da profissão. O 

profissional arquivista é apto para trabalhar em ambas as situações, na verdade, nas 

instituições, não existe uma separação marcadamente majoritária que demande uma 

divisão entre as funções do profissional arquivista.     

Na atual conjuntura podemos conceituar o profissional arquivista como: 

 

[...] profissional com formação formal em Arquivologia, dotado de 
conhecimentos para planejar, gerenciar e disponibilizar os documentos e as 
informações arquivísticas. Além disso, exerce uma função social que se inicia 
desde o momento da produção documental e se estende a todos os usuários. 
Consequentemente, seu espaço de trabalho está garantido em toda e 
qualquer instituição que produza, armazene e disponibilize informação, 
independente do suporte. (SOUZA, 2011, p. 51 apud RIDOLPHI, 2016, p. 34). 

 
 
Já para Delmas (2010), entendemos por arquivista: 
  

[...] a pessoa que, numa administração ou uma empresa, é responsável pelos 
arquivos, ou seja, pela política de gestão e de conservação de todos os 
documentos necessários ao bom funcionamento de todos os aspectos 
daquela entidade, e, como tal, desenvolve os métodos e técnicas 
indispensáveis ao cumprimento de sua função (DELMAS, 2010, p. 84). 

 
 

Enquanto para Souza (2011 apud RIDOLPHI, 2016), o arquivista deve ser 

formado em Arquivologia, para Delmas (2010), o profissional pode ser também uma 

pessoa com formação técnica. No entanto, ambos autores, consideram que o 

profissional arquivista deve possuir conhecimento na área. 

Souza (2011 apud RIDOLPHI, 2016), também chama a atenção para “função 

social” e o espaço de trabalho dos arquivistas. O que nos remete ao caráter ético da 

profissão e sua contribuição com os Direitos humanos, além de ampliar o espaço físico 

na atuação dos arquivistas.     

 

1.4.2 ÉTICA PROFISSIONAL  

 

A questão, ética profissional do arquivista, não é abordada com tanta 

frequência nas pesquisas desenvolvidas na área da Arquivologia, segundo Panisset 

(2015). Isso produz uma carência de profissionais da área que desenvolvam e 

ampliem uma prática envolta em princípios éticos que se consolidem através do tempo 

em solo brasileiro. 
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Pensando em uma arquivística social e que esteja em prol dos direitos 

humanos, se faz necessário que tal campo seja mais explorado e que se produzam 

mais pesquisas que tenham como temática central a ética profissional do arquivista. 

Caso contrário, a questão se torna um problema para Arquivologia brasileira, já que, 

sem uma produção concisa e consistente, poderá abrir lacunas no fazer arquivístico 

que em nada contribuem para divulgação e acesso dos arquivos aos cidadãos. Em 

tempos em que democracias são afrontadas, é essencial que área esteja muito bem 

aparada, não só com legislação ou com códigos a serem seguidos, mas com uma 

verdadeira prática entre os arquivistas. Essas práticas devem servir de base para as 

novas gerações, e para os que já estão, possam certificar sua conduta de preservar, 

tratar e dar acesso aos arquivos, evitando assim, que sanções de novas 

administrações governamentais imponham regras que ferem a Lei de Acesso à 

Informação (2011). 

É imperioso que tenhamos em mente a necessidade de trabalhar a ética na 

área, já que lidamos diretamente com documentos de arquivos que provam ou 

testemunham fatos, períodos, acontecimentos da nossa sociedade. E o arquivista 

encontra-se na posição de mediador entre o documento e os usuários, sendo de suma 

importância compreender, segundo Bellotto (2012), que: 

 

Arquivos são instrumentos, arquivos são ferramentas. Ferramentas da 
administração (seja a dos órgãos públicos, seja a das entidades privadas), 
ferramentas da cidadania (isto é, dos direitos e dos deveres dos cidadãos), 
ferramentas do direito, ferramentas da historiografia (isto é, os documentos 
são os instrumentos de trabalho do historiador) (BELLOTTO, 2012, p. 5). 

 

Em princípio, os arquivos possuem caráter de prova e testemunho de um 

determinado tempo e lugar. Mas, é primordial entender que seu uso é amplo indo além 

do olhar jurídico ou historiográfico. Os arquivos são ferramentas que salvaguardam os 

direitos dos cidadãos. “[...] seja nos aspectos dos direitos e dos deveres do homem 

comum, do povo em geral, seja nos aspectos desse mesmo segmento social, no que 

concerne à sua informação e participação sociocultural” (BELLOTTO, 2012, p. 8). Nos 

quesitos direitos e deveres, é de vital importância que as informações sejam 

divulgadas para conhecimento da população em geral, isso evita em grande parte a 

manipulação de alguns segmentos da sociedade. Em posse de informações, o 

cidadão se encontra apto a participar/criar sua própria história e a construí a 

identidade da sua comunidade. 
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No contexto da ação cultural contemporânea, os arquivos devem ajudar a 
formação de opinião. Podem explicar o sentido dos acontecimentos, voltando 
a situá-los no contexto psicológico dos períodos em que se produziram; 
enfatizam personalidades grandes e pequenas, célebres ou obscuras, que 
precipitaram ou participaram dos acontecimentos. Dão a entender a 
finalidade de nossas instituições racionais, regionais ou locais. Por essa ação 
educativa, os arquivos dão vida à história de ontem e de hoje (BERCHE, 1980 
apud BELLOTTO, 2012, p. 8/9).  
 

 

Assim, os arquivistas devem levar em conta os princípios éticos da profissão 

que estão expostos no Código de Ética, preparado pelo Conselho Internacional de 

Arquivos (ICA), aprovado em 6 de setembro de 1996, no XIII Congresso Internacional 

de Arquivos realizado na China. Tal código visa estabelecer a relação entre o 

comportamento profissional do arquivista e princípios éticos e morais no exercício da 

profissão (ICA, 1996).  

O Código entende por arquivista “[...] todos aqueles que têm responsabilidade 

de controlar, vigiar, tratar, guardar, conservar e administrar os arquivos” (CONSELHO 

INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 1996, p.1). Logo, somos responsáveis pela 

manutenção e organização dos arquivos das instituições em que trabalhamos. 

O texto do Código de Ética (1996) nos assegura alguns princípios, dentre os 

quais destacamos: 

 

1. Os arquivistas mantêm a integridade dos arquivos, garantindo assim que 
possam se constituir em testemunho permanente e digno de fé do passado. 
4. Os arquivistas asseguram permanentemente a comunicabilidade e a 
compreensão dos documentos. 
6. Os arquivistas facilitam o acesso aos arquivos ao maior número possível 
de usuários, oferecendo seus serviços a todos com imparcialidade.  
7. Os arquivistas visam encontrar o justo equilíbrio, no quadro da legislação 
em vigor, entre o direito ao conhecimento e o respeito à vida privada.  
8. Os arquivistas servem aos interesses de todos e evitam tirar de sua 
posição vantagens para eles mesmos ou para quem quer que seja. (ICA, 
1996, p.1-2). 
 

 

Assim, cabe aos arquivistas estarem atentos aos princípios éticos e morais da 

profissão para que possam assegurar o acesso à informação a todos sem distinção, 

e que os direitos humanos sejam protegidos das tentativas de interesse escusos de 

negá-los. 

Além do Código de Ética criado pelo Conselho Internacional de Arquivos (ICA) 

temos no Brasil, os Princípios Éticos do Arquivista, da Associação dos Arquivistas 

Brasileiros (AAB), que servem como instruções aos arquivistas brasileiros no tocante 
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ao papel ético e moral exercido na profissão em conformidade com a legislação 

arquivística, em destaque a Lei de Acesso à Informação (2011). 

“O papel do arquivista, frente à LAI, deve ser pensado e trabalhado em dois 

momentos, visto que este profissional é quem deveria gerenciar e disponibilizar o 

acesso à informação [...]” (ROCHA; KONRAD, 2014, p.105). As atividades dos 

arquivistas devem estar em conformidade com os expostos na LAI (2011), além de 

verificar o contexto no qual os profissionais estão inseridos, ou seja, cabe avaliar se o 

acesso à informação estabelecido por lei é respeitado pelos profissionais da área 

independente de questões pessoais que os mesmos possam ter referente à 

divulgação ou omissão da informação. 

Um dos pontos negativos da arquivística brasileira em relação à conduta do 

profissional é justamente a falta de um conselho profissional que normalize o código 

existente, ou que melhore, ou até mesmo que elabore um novo código abarcando as 

novas problemáticas da área. “Apesar das boas intenções do código de conduta do 

ICA a aplicação destas normas é voluntária, por não haver no Brasil um conselho 

profissional de Arquivologia [...]” (ROCHA; KONRAD, 2014, p.107). O que vemos hoje, 

segundo os autores, são profissionais seguindo diretrizes legais do setor privado ou 

do setor público, ignorando, muitas vezes, as normativas, tanto emanadas do ICA 

quanto da AAB que contribuem para atuação arquivística em ambas as esferas. 

Visando superar tal problemática, podemos citar o documento elaborado pelo 

Grupo de Trabalho em Direitos Humanos do Conselho Internacional de Arquivos (ICA, 

2017), traduzido do inglês pelo Dr. Vitor Manuel Marques da Fonseca, que deixa claro 

a utilidade e relevância dos arquivos juntos as questões de direitos humanos. 

O documento admite, logo no início, que os “arquivos são úteis na luta por 

direitos humanos”, e para que isso funcione, a figura do arquivista deve assumir um 

papel de suma importância na preservação, organização e acesso aos direitos 

humanos. “Arquivistas que tratam de arquivos que contêm documentação sobre 

direitos humanos lidam com preocupações legais concretas, de política social e 

assuntos de ética pessoal e profissional” (ICA, 2017, p. 90). Sendo assim, não se 

podem desassociar os aspectos éticos da prática arquivística da garantia dos direitos 

humanos, visto que, ambos são inerentes, cabendo ao profissional da área encontrar 

o equilíbrio entre a prática e os dilemas éticos. 

Sobre tal perspectiva o documento, “Princípios básicos sobre o papel dos 

arquivistas na defesa dos direitos humanos”, do Conselho Internacional de Arquivos 
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(2017), propõe preceitos que estão agrupados em cinco 5 seções totalizando 25 

princípios básicos. 

 

[...] as duas primeiras cobrem as funções arquivísticas básicas; a terceira, a 
situação especial do trabalho com arquivos que podem documentar ações 
condenáveis e com arquivos deslocados; a quarta e a quinta são dedicadas 
aos papéis e direitos dos arquivistas como profissionais (Conselho 
Internacional de Arquivos, 2017, p. 91). 
 

 

No documento “Princípios básicos sobre o papel dos arquivistas na defesa 

dos direitos humanos” (ICA, 2017), destacamos a relação entre ética, arquivistas e 

direitos humanos nas seguintes seções: 

Princípio I. Selecionar e conservar arquivos: 

 
3. Arquivistas devem selecionar, adquirir e conservar arquivos que estão no 
âmbito e mandato da sua instituição arquivística, sem discriminação 
proscrita pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
4. Arquivistas devem considerar em cada decisão de avaliação a utilidade 
dos documentos para apoiar ou identificar uma reivindicação de direitos 
humanos, para auxiliar na identificação de autores de violações de direitos 
humanos, para permitir a identificação de pessoas que ocupavam posições 
nas quais poderiam ter se envolvido em violações dos direitos humanos, 
para esclarecer os fatos que levaram à violação de direitos humanos, para 
ajudar a elucidar o destino de pessoas desaparecidas, ou para capacitar os 
indivíduos a buscarem compensação por violações passadas de direitos 
humanos. 
6. Instituições e arquivistas devem garantir que os arquivos dos órgãos 
temporários estabelecidos para ajudar na justiça transicional sejam 
protegidos e preservados, tanto durante a existência da entidade quanto 
depois de sua extinção; a eliminação de quaisquer documentos desses 
órgãos deve ser prévia e publicamente noticiada (ICA, 2017, p. 94/95/96/97). 

 

Princípio II. Dar acesso à informação em arquivos: 

 

7. Arquivistas devem incluir na descrição de acervos arquivísticos, no máximo 
de seu conhecimento, informações que habilitem os usuários a compreender 
se o arquivo pode conter informação útil para se realizar uma reivindicação 
de direitos humanos, especialmente aquelas relativas a graves violações de 
direitos humanos, que ajudem a esclarecer o destino de pessoas 
desaparecidas ou que possibilitem aos indivíduos buscar compensação por 
violações anteriores de direitos humanos. 
8. Arquivistas devem rapidamente arranjar e descrever os arquivos para 
assegurar acesso igual, justo e eficaz aos usuários, dando prioridade à 
organização e à descrição daqueles acervos arquivísticos que documentem 
graves violações de direitos humanos. 
10. Arquivistas devem defender e apoiar o direito de acesso a arquivos 
públicos e incentivar as instituições não governamentais a fornecerem acesso 
semelhante aos seus arquivos, de acordo com os Princípios de acesso aos 
arquivos, adotados pelo Conselho Internacional de Arquivos em agosto de 
2012. 
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11. Instituições e arquivistas devem assegurar que existem salvaguardas 
para proteger as informações pessoais contra acesso não autorizado, a fim 
de garantir o respeito pelos direitos, liberdades fundamentais e dignidade das 
pessoas às quais a informação é relativa. 
12. Arquivistas devem fornecer serviço de referência, sem discriminação, 
conforme prescrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todas as 
pessoas têm o direito de solicitar a assistência de um arquivista para ajudá-
las a localizar arquivos que podem permitir-lhes exercer os seus direitos. 
13. Arquivistas devem assegurar o acesso a arquivos às pessoas que 
procuram defender-se de acusações de violações de direitos humanos. 
14. Instituições, associações profissionais de arquivistas e indivíduos devem 
promover programas para informar o público sobre o seu direito de acesso 
aos arquivos e o importante papel dos arquivistas na proteção de suas 
liberdades fundamentais. Deve-se dar atenção especial para garantir que 
pessoas desfavorecidas saibam que podem solicitar a assistência de 
arquivistas na localização e recuperação de arquivos que lhes permitam fazer 
valer seus direitos (ICA, 2017, p. 97/98/99/100/101/102). 
 
 

Princípio III. Salvaguardas especiais: 

 

15. Arquivistas que, no decurso da sua atividade profissional, descubram 
arquivos que em boa-fé e por motivos razoáveis acreditem conter provas de 
graves violações de direitos humanos internacionalmente reconhecidos que 
(a) estão em curso ou (b) sobre as quais vítimas podem buscar 
compensação, devem informar as autoridades pertinentes sobre a existência 
de tais arquivos. 
16. Arquivistas que divulgam informação que mostra violações de direitos 
humanos ou de direito humanitário internacional, independentemente de a 
informação ser classificada ou confidencial, têm o direito de comunicar a uma 
autoridade competente qualquer medida de retaliação ou ameaça de 
retaliação relacionada à divulgação; desde que (a) no momento da 
divulgação o arquivista tivesse motivos razoáveis para crer que a informação 
divulgada mostrasse delito, e (b) o arquivista tivesse previamente tentado 
utilizar, sem que isso aumentasse o risco de retaliação, qualquer mecanismo 
de comunicação interno existente. 
17. Instituições e arquivistas devem respeitar o patrimônio cultural e jurídico 
dos países e comunidades e não adquirir arquivos que não correspondem à 
sua jurisdição. Políticas institucionais de aquisição devem respeitar o direito 
das comunidades a escrever suas próprias histórias. 
18. Instituições e arquivistas devem cooperar com instituições e indivíduos 
em outros países para gerir e resolver as reivindicações sobre disputa de 
arquivos deslocados, em um espírito de justiça e respeito mútuo. Se o retorno 
de arquivos deslocados acarreta risco de sua destruição, sua utilização para 
fins repressivos, ou coloca em risco pessoas cujas ações estão refletidas nos 
arquivos, o retorno deve ser adiado (ICA, 2017, p. 103/104/105/106). 
 

 

Princípio IV. Educação e formação: 

 

20. Governos, associações profissionais de arquivistas, instituições 
arquivísticas e educacionais e profissionais individuais envolvidos em 
educação arquivística devem garantir que os arquivistas tenham educação e 
formação adequadas e conhecimento dos deveres éticos dos arquivistas em 
relação a direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos pelo 
direito nacional e internacional (ICA, 2017, p. 107). 
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Princípio V. Liberdade de expressão e associação: 

 
23. Arquivistas, como outras pessoas, têm direito à liberdade de expressão, 
de crença, de associação e de reunião. Em particular, têm o direito de tomar 
parte na discussão pública de assuntos relativos à promoção e proteção dos 
direitos humanos e às suas responsabilidades profissionais. No exercício 
desses direitos, os arquivistas não divulgam informações que obtiveram no 
desempenho de suas atividades profissionais e que não foram liberadas para 
uso público pelos agentes autorizados. 
25. Associações profissionais de arquivistas devem fornecer orientação e 
apoio para os arquivistas que tratam de arquivos com questões relacionadas 
a direitos humanos (ICA, 2017, p. 109/110). 
 

 

Portanto, em todos os 5 princípios mencionados, podemos identificar 

orientações que colaboram com uma arquivística mais inclusiva, que respeita e 

divulga os direitos dos cidadãos.  

Por fim, cabe ressaltar que o profissional da informação deve garantir que tais 

direitos não sejam quebrados ou deturpados. A possibilidade de cometer erros no 

tocante ao que se pode ou não ter acesso é sempre constante. São muitas variáveis 

que no dia a dia da profissão podem ludibriar o profissional. A saída seria pautar a 

prática no código de ética para nortear a tomada de decisão. Logo, o “[...] Código de 

Ética [...]. Não é um conjunto de receitas que se podem aplicar às situações de decisão 

ética. Não é um instrumento corporativo desta profissão. Não é um grupo de regras 

emanadas de um conjunto de pessoas esclarecidas [...]” (VIGARIO, 2001, p. 8/9). 

Tratar o Código de Ética como uma receita pronta que cabe em todas as situações 

não é viável. Na aplicabilidade do código o contexto deve ser considerado. Sendo 

assim, é dever de todo profissional ter o Código de Ética a serviço da sociedade sem 

privilegiar alguns indivíduos, além de manter sempre a observância dos princípios 

norteadores da Arquivologia. 

 

2. DIREITOS HUMANOS  

 

2.1 DEFINIÇÃO  

 

Conceituar direitos humanos não é uma tarefa fácil, visto que, o termo 

abrange diferentes níveis de compressão ao longo da história, e podendo ser de um 

país a outro interpretado de forma distinta.  
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Todas as culturas têm versões diferentes de dignidade humana, algumas 
mais amplas do que outras, algumas com um círculo de reciprocidade mais 
largo do que outras, algumas mais abertas a outras culturas do que outras 
(SANTOS, 2009, p. 14).  

 

Para Bobbio (2004, p. 9), “[...] os direitos do homem [...] são direitos históricos 

[...], caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e 

nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas”. Ou 

seja, nada se encontra pronto e acabado. Como indivíduos racionais que vivem em 

sociedade estamos sujeitos a constantes mudanças a cada nova perspectiva, seja ela 

moral, ética, política, tecnológica, dentre outros. No decorrer do processo histórico 

surgem diversas ameaças as liberdades, e que nos colocam, como sociedade, frente 

ao problema de superar tais barreiras em prol de um corpo social mais igualitário.     

Tal ponto de vista também é defendido por Piovesan (2006, p. 7), “na condição 

de reivindicações morais, os direitos humanos nascem quando devem e podem 

nascer”. Os dilemas morais enfrentados pelas sociedades em diferentes épocas são 

o principal motor da formulação dos diretos humanos, e por seguinte a constante 

necessidade de observação das mudanças sociais. Como afirma Hannah Arendt 

(1979, apud PIOVESAN, 2006, p. 8)1 “[...] Os direitos humanos não são um dado, mas 

um construído, uma invenção humana, em constante processo de construção e 

reconstrução”. 

Segundo Flores (apud PIOVESAN, 2006, p. 8), “direitos humanos compõem 

uma racionalidade de resistência, na medida que traduzem processos que abrem e 

consolidam espaços de lutas pela dignidade humana”. Espaços que são construídos 

para debater, informar e criar diretrizes que afirmem e resguardem aos indivíduos os 

direitos inalienáveis. 

Tais concepções são frutos de uma perspectiva contemporânea dos direitos 

humanos, que passou por diversas transformações e marcou a trajetória da sociedade 

ocidental. Sendo assim, se faz necessário relatar alguns fatos históricos que 

contribuíram para elaboração dos direitos, e para que possamos compreender melhor 

sua importância ao longo do tempo. 

 

                                                           
1 Hannah Arendt, As origens do totalitarismo, trad. Roberto Raposo, Rio de Janeiro, 1979. A respeito, 

ver também Celso Lafer, A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de 
Hannah Arendt, São Paulo: Cia das Letras, 1988, p. 134. 
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2.2 BREVE PANORAMA HISTÓRICA SOBRE OS DIREITOS HUMANOS 

 

Ao remontarmos os passos dados pela sociedade ocidental na busca por 

direitos recorremos a história inglesa com a Magna Charta Libertatum (1215), 

outorgada por João da Inglaterra, conhecido por João Sem-Terra. Tal documento foi 

elaborado em um momento em que as relações entre o monarca e seus súditos 

estavam estremecidas. João Sem-Terra havia cultivado ressentimentos com os 

barões ingleses e com o arcebispo da Igreja na Inglaterra, o que resultou na imposição 

da assinatura no dia 15 de junho de 1215 da Magna Carta, que conferia certos direitos 

e liberdades aos ingleses.  

Segundo Lesbaupin (1984, p. 57),  

 

A Magna Charta [...] proclama diversas liberdades – liberdades individuais e 
também liberdades de entidades e de corpos sociais sobre os quais o 
Príncipe reconhece não ter domínio, liberdade da Igreja da Inglaterra, da 
cidade de Londres, das outras cidades e vilas. Enuncia já a proteção de uma 
liberdade fundamental, o direito à inocência enquanto não tiver havido um 
julgamento equitativo.   

 

Contudo, devemos salientar que no período denominado pela historiografia 

ocidental de Baixa Idade Média, as configurações sociais eram distantes das quais 

vivenciamos na contemporaneidade, e que as noções de direitos e liberdades não 

comtemplavam a todos, mas apenas uma pequena parcela da sociedade inglesa que 

desejava garantir seus privilégios; a nobreza. 

 
A Carta Magna fazia menções à liberdade da Igreja e dos barões em relação 
ao Estado e foi redigida em latim, a fim de obstar e dificultar o acesso à 
mesma por parte dos cidadãos leigos e somente foi traduzida para o idioma 
inglês no século XVI (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 2015, p. 4). 
 
 

Posterior à Carta Magna de 1215, os ingleses vivenciaram um largo período 

de constantes conflitos por territórios e poder, incontáveis disputas entre a monarquia 

e o parlamento foram travadas e ao adentrarem no período moderno da história 

ocidental, a elaboração de dispositivos legais tiveram como objetivo ampliar e 

assegurar os direitos já conquistados. Assim, com novas questões impostas pelas 

mudanças sócias foram redigidas a Petition of Rights de 7 de junho de 1628, que 

visava a liberdade civil; o Habeas Corpus Act de 1679, que garantia a liberdade 

individual, e o documento mais notável da história inglesa, a Bill of Rights de 13 de 



41 
 

maio de 1689, que consolidava os privilégios, agora, da então burguesia na Revolução 

Gloriosa.     

 
O documento mais importante é, sem dúvida, a célebre Bill of Rights [...]. Esta 
declaração de direitos inclui novas franquias e sela definitivamente todo 
absolutismo da Cora inglesa. Proclama principalmente licitações das 
prerrogativas reais; estabelece a independência política do parlamento em 
relação ao rei e atribui ao cidadão britânico a garantia das liberdades e dos 
direitos do instituto do habeas-corpus (LESBAUPIN, 1984, p. 58).  

 

 

Contudo, a busca pelos direitos dos homens não ficou restritas aos ingleses. 

Podemos constatar que os acontecimentos na Inglaterra e a corrente iluminista 

influenciaram no continente americano na formação dos Estados Unidos da América.  

No processo de independência das 13 colônias, a Declaração de 

Independência, ratificada no II Congresso da Filadélfia em 4 julho de 1776, consagra 

o que seria o ‘ideal’ norte-americano de direitos dos homens: 

 
Nós consideramos estas verdades como evidentes em si: que todos os 
homens são criados iguais; que todos são dotados pelo seu Criador de certos 
direitos inalienáveis; que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da 
felicidade; que para assegurar estas liberdades, governos são instituídos 
entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos 
governados; que sempre que alguma forma de governo se tornar destrutiva 
destes fins, é direito do povo alterá-lo ou aboli-la e instituir novo governo, 
pondo seus fundamentos em tais princípios e organizando seus poderes em 
tal forma que lhe pareça a mais provável de realizar a sua segurança e 
felicidade (SINGER, 2003, p. 201). 

 

A Declaração de Independência dos Estados Unidos teve uma forte 

contribuição na história do continente americano ao ponto de influenciar outras 

colônias americanas.  

Mas o diferencial ficou a cargo da construção de uma constituição que 

comtemplasse alguns direitos e tivesse força de lei. Assim, em 17 de setembro de 

1787 foi promulgada a Constituição dos Estados Unidos, e mais tarde “seria seguida 

pelas Dez Emendas, aprovadas em 15 de dezembro de 1791” (LESBAUPIN, 1984, p. 

59).  

Cabe salientar, que o contexto histórico de formação dos Estados Unidos não 

foi de forma pacífica com as populações indígenas, e tampouco com os escravizados 

que trabalhavam nas colônias. A Declaração que preconizava que haveria igualdade 

entre os homens e o direito à vida, à liberdade e felicidade, não comtemplou a todos 

os cidadãos norte-americanos.  
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As 13 Colônias britânicas da costa leste da América do Norte resolveram 
adotar esta Declaração, redigida por Thomas Jefferson, em 1776, quando já 
estava em pleno curso sua luta contra a metrópole. Apesar dos seus termos 
generosos e abrangentes, deles estavam excluídos na prática, [...], os índios, 
os negros e as mulheres. A sociedade americana em rebelião estava longe 
de conferir os mesmos direitos a todos que a compunham: os indígenas 
continuavam excluídos, os escravos continuavam escravos e as mulheres 
continuavam sem direitos políticos nem civis (SINGER, 2003, p. 202). 
 

 

No tocante à Constituição norte-americana, apenas podemos observar uma 

singela mudança quando as Emendas foram acrescidas. 

 

É interessante observar que todas as emendas seguintes à Constituição 
ampliam ou inovam no campo dos direitos civis. A 13ª acaba com a 
escravidão, a 14ª declara que todas as pessoas nascidas ou naturalizadas 
nos EUA são cidadãos. Nenhum estado deve fazer ou impor qualquer lei que 
restrinja os privilégios ou imunidades dos cidadãos dos EUA; nem pode 
qualquer estado privar qualquer pessoa da vida, liberdade ou propriedade, 
sem o devido processo legal; nem negar dentro de sua jurisdição a igual 
proteção. A 15ª emenda diz que o “o direito dos cidadãos dos EUA de votar 
não poderá ser negado ou restrito pelos Estados Unidos por causa de raça, 
cor ou condição previa de servidão” (SINGER, 2003, p. 206). 
 

 

Mesmo assim, na prática, alguns direitos constitucionais não alcançaram a 

todos. Como ressalta Singer (2003), a população negra foi privada de seus direitos 

por anos, e só através das lutas civis a 14ª e a 15ª emendas foram respeitadas. 

Reforçarmos que mesmo no cenário do século XXI, ainda cabe a constante vigilância 

de tais direitos.    

Outro marco muito importante na história dos direitos humanos aconteceu na 

França e marca o início da Idade Contemporânea; A Revolução Francesa (1789).  

O que precede a Revolução foi uma série de motins, principalmente provindos 

do campo devido à escassez de alimentos e posteriormente nas áreas urbanas com 

os proletariados.  

 

De acordo com essa interpretação, a revolução social teria precedido a 
política, que só começou efetivamente em 1789, com a reunião dos Estados 
Gerais. Logo, a Revolução Francesa teria começado em 1775, ou o mais 
tardar em 1783, o que coincidiria com o termino da guerra que resultou na 
independência dos Estados Unidos (SINGER, 2003, p. 208).  

 

Para Singer (2003), duas revoluções estavam acontecendo. Uma burguesa 

dividida entre os que desejavam uma monarquia constitucional (girondinos) e outra 
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que anelava uma República (jacobinos), e a segunda frente era composta pelos 

trabalhadores (camponeses e proletariados) que desejavam direitos políticos e 

sociais. 

Contudo, no decorrer do movimento revolucionário francês, podemos 

constatar que os interesses do Terceiro Estado vão ditando os rumos da Revolução.  

 

A Revolução Francesa não foi feita ou liderada por um partido ou movimento 
organizado, no sentido moderno, nem por homens que estivessem tentando 
levar a cabo um programa estruturado. Nem mesmo chegou a ter “lideres” do 
tipo que as revoluções do século XX nos têm apresentado [...]. Não obstante, 
um surpreende consenso de ideias gerais entre um grupo social bastante 
coerente deu ao movimento revolucionário uma unidade efetiva. O grupo era 
a “burguesia”; suas ideias eram as do liberalismo clássico, conforme 
formulados pelos “filósofos” e “economistas” e difundidas pela maçonaria e 
associações informais (HOBSBAWM, 1977, p. 76/77). 
 

 

É através do escopo burguês, que tinha como intuito controlar os ditames da 

revolução e ascender como classe social, é que vai surgir a Declaração dos Diretos 

do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789.   

A Declaração marcar uma mudança na história da França, a monarquia 

absolutista tinha caído e uma nova ordem substituiria o Antigo Regime.  

Destacaremos 4 artigos que caracterizam tal contexto: 

 

Art.1.º - Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções 
sociais só podem ter como fundamento a utilidade comum. 
Art. 2.º - A finalidade de toda associação política é a preservação dos direitos 
naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a 
propriedade, a segurança e a resistência à opressão. 
Art. 3.º - O princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na nação. 
Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não 
emane expressamente. 
Art. 17.º - Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém 
dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente 
comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização 
(EMBAIXADA DA FRANÇA NO BRASIL, 2017). 

  

  Fica evidente no artigo 1º da Declaração a influência da Independência 

Americana, no tocante a liberdade e igualdade de direitos entre os homens. No 

cenário absolutista francês nem todos os homens eram livres, mas sim, súditos do rei 

desprovidos de igualdade e liberdade. A soberania estava na mão de um indivíduo, 

mas como consta no artigo 3º, a soberania seria por essência da nação.   
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Entretanto, em uma nova perspectiva política, o Terceiro Estado estabelece 

direitos que lhes são úteis e correspondem aos seus interesses, como no artigo 2º 

que garante o direito à propriedade como sendo natural e imprescindível ao homem. 

E reforça atenção no artigo 17º estabelecendo o direito à propriedade como inviolável 

e sagrado. Sendo assim, a burguesia francesa estabelecia sua influência política em 

oposição as reivindicações dos trabalhadores.    

  

Nessa primeira etapa da Revolução, a burguesia conquistou o que almejava, 
em detrimento dos camponeses e trabalhadores, cuja ação direta tinha criado 
as condições para o terceiro Estado pudesse desafiar o poder absoluto do rei 
e impor a ele e à nobreza uma monarquia constitucional (SINGER, 2003, p. 

212).  
 

Não cabe dúvidas de que a Revolução Francesa e a Declaração dos Diretos 

do Homem e do Cidadão foram marcos na história Ocidental, e que a partir delas 

outras nações foram influenciadas pelo seu teor revolucionário para época, como 

caracteriza o famoso lema da Revolução: Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 

Entretanto, cabe salientar que a Declaração, em seus 17 artigos, não contemplava 

direitos sociais como: trabalho, moradia, educação, saúde, dentre outros. Como 

afirma Hobsbawm (1977, p. 77), “este documento é um manifesto contra a sociedade 

hierárquica de privilégios nobres, mas não um manifesto a favor de uma sociedade 

democrática e igualitária”. Portanto, a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, limitou-se aos interesses individuais burgueses.  

Para Lesbaupin (1984), a Declaração possui duas fases de expansão. Uma 

que inspirou o movimento político liberal com nítida influência nas constituições 

europeias e sul-americanas e outra depois da Primeira Guerra Mundial que propunha 

os direitos sociais. 

 

A expressão “direitos sócias”, utilizada para dar conta desta extensão do 
direito, implica ao mesmo tempo uma mudança de perspectiva na maneira de 
encarar seu sujeito, uma transformação de seu conteúdo e uma mutação 
radical dos deveres do Estado. Já não se fala aqui de direitos ‘naturais’, 
anteriores à sociedade. Estes direitos não são proclamados para limitar o 
poder do Estado — função negativa —, mas para exigir-lhe satisfação: 
enuncia-se o que o cidadão pode e deve esperar da sociedade. São direitos 
que exigem a atuação dos poderes públicos para criar as condições 
necessárias à sua realização: os direitos sociais requerem uma ação positiva 
do Estado (LESBAUPIN, 1984, p. 67). 

      

Assim, os direitos sociais estão embasados nas relações sociais dos 

indivíduos. Logo, “[...] não são uma lista completa e acabada, pois novas situações 
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históricas permitem aparecer novas necessidades, novos direitos enfim” 

(LESBAUPIN, 1984, p. 68). 

Na trajetória das sociedades ocidentais na busca por direitos, as declarações 

foram criadas e posteriormente incorporadas as constituições das nações. Como 

salienta Piovesan (2007), veremos uma mudança na concepção contemporânea de 

direitos humanos, inaugurada com Declaração Universal dos Direitos do Homem de 

1948 e reforçada na Declaração de Viena de 1993.   

 
Essa concepção é fruto de uma internacionalização dos direitos humanos, 
que constitui um movimento extremamente recente na história, surgindo, a 
partir do Pós-Guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos 
durante o nazismo. Apresentando o Estado como o grande violador de 
direitos humanos, a Era Hitler foi marcada pela lógica da destruição e da 
descartabilidade da pessoa humana [...] (PIOVESAN, 2007, p. 8). 
 

 

O pós-guerra trouxe novas questões a serem revistas e discutidas. As 

atrocidades cometidas pelo nazifascismo impactaram direta ou indiretamente várias 

nações ao redor do globo. Conforme Piovesan ressalta (2007, p. 8/9), “o legado do 

nazismo foi condicionar a titularidade de direitos, ou seja, a condição de sujeito de 

direito, ao pertencimento à determinada raça — a raça ariana. ” Sendo assim, a 

Segunda Guerra Mundial rompeu de uma forma drástica com os direitos humanos 

cabendo sua reconstrução imediata.     

 

É nesse cenário que se vislumbra o esforço de reconstrução dos direitos 
humanos, como paradigma e referencial ético a orientar a ordem 
internacional contemporânea. Com efeito, no momento em que os seres 
humanos se tornam supérfluos e descartáveis, no momento em que vige a 
lógica da destruição, em que é cruelmente abolido o valor da pessoa humana, 
torna-se necessária a reconstrução dos direitos humanos, como paradigma 
ético capaz de restaurar a lógica razoável (PIOVESAN, 2007, p. 9). 
 
 

Na busca pela retomada dos direitos humanos e superação das atrocidades 

cometidas durante a guerra, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 

salienta em seu preâmbulo que: 

 

[...] todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo 
e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se 
esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses 
direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter 
nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua 
observância universais e efetivas, tanto entre os povos dos próprios Estados-
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Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição (SENADO 
FEDERAL, 2013, p.20).  

 

 

Contudo, Lesbaupin (1984, p. 75), alerta para o não caráter jurídico da 

Declaração. Por si só, o documento não possui valor legal, é apenas “[...] uma simples 

“resolução” adotada como tal pela Assembléia Geral das Nações Unidas — só tem 

valor moral”.    

No entanto, os esforços no pós-guerra em prol dos direitos humanos 

impulsionaram o desenvolvimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos e do 

Direito Constitucional ocidental, aberto a princípios e a valores, com ênfase no valor 

da dignidade humana (PIOVESAN, 2007). 

Na mesma intenção, a Declaração de Viena de 1993 também reforça tal 

observância no art.1: 

 

A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o compromisso 
solene de todos os Estados de promover o respeito universal e a observância 
e proteção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais a todas 
as pessoas, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, outros 
instrumentos relacionados aos direitos humanos e o direito internacional. A 
natureza universal desses direitos e liberdades está fora de questão. Nesse 
contexto, o fortalecimento da cooperação internacional na área dos direitos 
humanos é essencial à plena realização dos propósitos das Nações Unidas. 
Os direitos humanos e as liberdades fundamentais são direitos naturais aos 
seres humanos; sua proteção e promoção são responsabilidades primordiais 
dos Governos (SENADO FEDERAL, 2013 p.37).  

 

 Para que os Estados se comprometessem em seguir os princípios da 

Declaração a solução encontrada foi a elaboração de ‘pactos’ e ‘convenções 

internacionais’. Sendo a convenção uma abordagem do direito internacional, o 

documento é “[...] muito mais preciso, completo e delimitado que o de uma declaração, 

e contém reserva, limitações, princípios de interpretação, pois engaja 

verdadeiramente os Estados signatários” (LESBAUPIN, 1984, p.75).  

Mesmo assim, cabe esclarecer que nem todas as nações se comprometem a 

assinar os pactos ou convenções, também existe a possibilidade de desistirem ao 

longo do caminho alegando uma série de fatores que podem ser sociais, econômicos, 

religiosas, dentre outros.    

Bobbio (2004), também alerta para problemas de desenvolvimento e 

conteúdo da Declaração. Como fruto de uma época, a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem emergia da necessidade de resgatar os direitos humanos 
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vilipendiados no período da guerra. Sendo assim, a Declaração não se encerra em si 

mesma, mas tem o como propósito sempre observar o contexto histórico.  

 

[...] a Declaração não pode apresentar nenhuma pretensão de ser definitiva. 
Também os direitos do homem são direitos históricos, que emergem 
gradualmente das lutas que o homem trava por sua própria emancipação e 
das transformações das condições de vida que essas lutas produzem. 
(BOBBIO, 2004, p. 20).   
 
 

É através do processo histórico de lutas que os direitos humanos foram 

criados e modificados pelo surgimento de novos dilemas sociais. Como sociedade 

devemos estar atentos constantemente as mudanças e transformações da mesma. 

“Os direitos elencados na Declaração não são os únicos e possíveis direitos do 

homem: são os direitos do homem histórico [...]” (BOBBIO, 2004, p. 20).  

 

 
2.3 DIREITO À SAÚDE COMO DIREITO HUMANO E FUNDAMENTAL 

 

Conforme Almeida Filho (2000, p. 300), a palavra saúde deriva da raiz 

etimológica: salus. “No latim, esse termo designava o atributo principal dos inteiros, 

intactos, íntegros. Dele deriva outro radical de interesse – salvus –, que conotava a 

superação de ameaças à integridade física dos sujeitos”.  

No dicionário Aurélio (2008, p. 442), o termo saúde significa “1. Estado 

daquele cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situação normal. 2. 

Brinde à saúde de alguém”. 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014, p. 1), saúde é definida 

como “[...] un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”. 

O conceito de saúde é polissêmico e as explicações não se esgotam em si. A 

pluralidade do termo ainda é alvo de debates na área. Entretanto, mesmo que de 

forma simples, propomos apresentar como a saúde é abordada dentro dos direitos 

humanos.  

Para entendermos direito à saúde devemos compreender a diferença entre 

direito fundamental e direito humano. Segundo o jurista Sarlet (2011 apud, Viana, 

2020, p. 11): 
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a explicação corriqueira e, diga-se de passagem, procedente para a distinção 
é de que o termo “direitos fundamentais” se aplica para aqueles direitos do 
ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional 
positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão “direitos 
humanos” guardaria relação com os documentos de direito internacional, por 
referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano com 
tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem 
constitucional e que, portanto aspiram à validade universal, para todos os 
povos e tempos, de tal sorte que revelam um equívoco de caráter 
supranacional.  

 

Já para Fonteles (2016, p. 14), são “direitos relativos a uma existência 

humana digna, reconhecidos por uma Constituição, que impõem deveres ao Estado 

(e aos [...] particulares), salvaguardando o indivíduo, a coletividade ou a humanidade”.  

Podemos perceber a importância das constituições que incluem em seus 

textos os direitos humanos como forma de salvaguardar juridicamente o seu 

cumprimento. Um Estado democrático tem como princípio respeitar a constituição 

vigente que norteia o funcionamento das instituições e da própria sociedade.     

 

Alguns direitos são indispensáveis para uma existência humana digna, como, 
por exemplo, a saúde, a liberdade, a igualdade, a moradia, a educação, a 
intimidade etc. A esses direitos convencionou-se denominar de direito 
humanos, que estão previstos em tratados internacionais.  No momento em 
que os direitos humanos são incorporados na Constituição de um país, 
ganham o status de direitos fundamentais. Isso porque o constituinte 
originário é livre para eleger, em um elenco de direitos humanos, aqueles que 
serão constitucionalizados por um Estado Nacional e, por conseguinte, serão 
tidos por direitos fundamentais (FONTELES, 2016, p. 14). 

 

Entendemos que o direito à saúde é um direito humano que pode torna-se 

fundamental em algumas nações ao serem incorporadas nas constituições.  

No âmbito da Declaração Universal dos Direitos Humanos encontramos a 

menção à saúde no artigo 25º:  

 

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 
família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança 
em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos 
de perda dos meios de subsistência fora de seu controle (SENADO 
FEDERAL, 2013. p. 23).  

 

 

Na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, aprovada na 9º 

Conferência Internacional Americana, de 1948, em Bogotá, observamos a seguinte 

constatação referente ao direto à saúde:  
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Artigo 10º: Toda pessoa tem direito a que sua saúde seja resguardada por 
medidas sanitárias e sociais relativas à alimentação, vestuário, habitação e 
cuidados médicos correspondentes ao nível permitido pelos recursos 
públicos e da coletividade (SENADO FEDERAL, 2013. p. 25). 
  

 

A OMS reconhece o caráter de direito fundamental à saúde no preâmbulo da 

sua Constituição: 

 

[…].  
El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 
derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 
ideología política o condición económica o social.  
La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la 
paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas 
y de los Estados. 
Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la 
salud son valiosos para todos. 
La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y 
el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un 
peligro común. 
El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; la capacidad 
de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente es 
indispensable para este desarrollo. 
La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos 
médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de 
salud. 
Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del 
público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del 
pueblo. 
Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual sólo 
puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales 
adecuadas (OMS, 2014, p. 1/2). 
 

 

No tocante ao Brasil, o direito à saúde é fundamental, pois possui menção na 

Constituição de 1988, que vigora até os dias atuais.  

No capítulo II - Dos direitos sociais: Art. 6º: 

 
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição”.  

 

A Constituição brasileira também determina a responsabilidade sobre o ato 

de legislar (Art. 24º), reforça a importância da saúde como um direito de todos e dever 

do Estado proporcionar as condições de acesso a população (Art.196º), salienta a 

relevância do poder público na regulamentação, fiscalização e controle dos serviços 

de saúde (Art. 197º), e organiza um Sistema Único de Saúde – SUS (Art. 198º). 
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Art. 24º. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: XII - previdência social, proteção e defesa da 
saúde.  
Art. 196º. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.      
Art. 197º. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 
ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado. 
Art. 198º. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes:     
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. 
 
 

No tocante ao SUS, a Constituição específica suas atribuições no Art. 200º: 

 

Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos 
da lei: 
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 
para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as 
de saúde do trabalhador; 
III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico; 
V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e 
tecnológico e a inovação; 
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 
VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho. 

 

Outro dispositivo legal, que surge no esforço de promover, proteger, e 

organizar a saúde no Brasil, é a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.  

No título I - das Disposições Gerais, Art. 2º: 

 

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos 
de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 
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§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas 
e da sociedade. 

 

Mas devemos salientar que, mesmo com os dispositivos legais, existem 

inúmeros casos em que a saúde é negligenciada, seja por instituições públicas ou 

privadas. É dever do Estado promover uma política pública de saúde que assegure o 

acesso da população, além de desenvolver instrumentos de verificação e controle das 

instituições. 

Como explica (LAMY; HAHN; MENEZES ROLDAN, 2018, p. 58):  

 

O Estado deve prever mecanismos de supervisão e fiscalização estatal das 
instituições de saúde, tanto públicas como privadas, e procedimentos de 
tutela administrativa e judicial, pois somente com esse controle efetivo, o 
direito à saúde, direito humano e fundamental, passará a ser levado a sério, 
de fato e de direito.  

 

No entanto, não podemos nos eximir, enquanto sociedade, da 

responsabilidade constante de vigiar e denunciar os desvios cometidos contra a 

saúde. Mas tal vigilância carece primeiramente de informação.  

Para que o cidadão possa exigir seus direitos se faz necessário que o mesmo 

tenha acesso à informação, que por muitas vezes é deliberadamente dificultada, seja 

por desconhecimento do indivíduo ou por interesse de particulares. 

  

2.4 DIREITO À SAÚDE E INFORMAÇÃO  

  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece no Art. 1º, que: 

“Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos” (SENADO 

FEDERAL, 2013, p. 20). Portanto, compreendemos que todos os cidadãos, sem 

restrição de cor, etnia, religião, status social ou gênero, devem ser tratadas perante a 

lei de forma igual sem que haja privilégios ou distinção de nenhuma natureza. 

Entendendo tal pressuposto, a Declaração reforça no Art. 21º, que: “2.Toda 

pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país” (SENADO 

FEDERAL, 2013, p. 22). Logo, podemos apreender que as administrações públicas 

não podem negar o acesso à saúde, e tampouco às informações necessárias que 

cumpram a manifestação legítima dos cidadãos ao direito de saber. 

O direito à informação é um conceito que anda de braços dados com os 

direitos humanos. Ao longo da história, os documentos sempre foram alvos das mais 
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diversas intervenções, ocultamentos, destruições, dentre outros, os quais serviram 

para reforçar os poderosos em suas posições. Um dos exemplos em nossa história 

ocidental encontra-se nos marcos da Revolução Francesa e das Revoluções inglesas, 

que deixaram como inspiração aos demais países “o estabelecimento de limites ao 

poder do Estado” (FONSECA, 1999, p.146). Assim, assumia a ideia de que o 

absolutismo dos soberanos, ou seja, que os abusos de poder cometidos pelos reis 

não seriam mais tolerados. Tal pensamento seguiu rumo até a formação dos Estados 

democráticos. 

 

[...] a questão da imposição de limites contra o abuso de poder do soberano 
é central para aqueles pensadores cujas ideias formam o arcabouço teórico 
do Estado democrático, [...] considerando a tentativa, bem sucedida ou não, 
de se estabelecer a participação de todos os cidadãos no controle e na 
limitação do poder exercido pelos dirigentes e pelos aparelhos 
administrativos (FONSECA, 1999, p. 146). 

 
 

Pensar em um Estado democrático é entender que política não se faz para 

um nicho da população, mas para todos e por todos, pois o poder está nas mãos de 

toda sociedade. Logo, é de caráter fundamental que os direitos humanos sejam 

valorizados, afinal, foram conquistados através “[...] de lutas em defesa de novas 

liberdades contra velhos poderes, nascidos e conquistados de forma gradual e não 

definitiva” (FONSECA, 1999, p. 148). Pois, mesmo em Estados democráticos, a luta 

pela preservação e manutenção dos direitos humanos deve ser constante, visto que, 

práticas passadas ainda são empregadas em detrimentos dos direitos à informação. 

Quintana (2017) ressalta que os arquivos ganharam protagonismo maior no 

tocante aos direitos humanos principalmente nas transições políticas. A saber, países 

que sofreram com governos ditatoriais e repressivos que negavam a liberdade do 

cidadão opinar e obter acesso à informação, ao entrarem no processo de transição, 

tendem a encontrar nos arquivos os documentos que caracterizam uma administração 

passada traumática. Em casos assim, os arquivos ganharam uma importante 

dimensão social entre os ativistas dos direitos humanos, e neste ponto os arquivistas 

têm muito com que colaborar. 

 
Há um longo caminho percorrido por juristas e ativistas de Direitos Humanos 
em prol do reconhecimento do papel fundamental que os arquivos 
desempenham na defesa dos mesmos, caminho convergente com aquele 
seguido pelo mundo dos arquivos e por arquivistas em particular para se 
aproximarem da problemática da defesa dos Direitos Humanos. Ambos os 
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caminhos convergentes estão marcados pelo trinômio que conformam 
Memória, Verdade e Justiça (QUINTANA, 2017, p. 11). 
 

 

De forma essencial, os arquivos são fundamentais nos governos de transição, 

pois são testemunhas das violações de direitos recaindo não só no fator histórico, mas 

no fator reparador para as vítimas. Logo, são “[...] essenciais na nova situação política 

para o exercício de certos direitos individuais: a reabilitação, a anistia, reparações, 

indenizações, pensões, a restituição entre outros” (QUINTANA, 2017, p. 13). 

Quintana (2017, p. 16), é enfático ao colocar os arquivistas como os 

profissionais capazes de lidarem com o tratamento dos documentos. “São os 

profissionais dos arquivos, os arquivistas, os que sabem tratar convenientemente os 

documentos de arquivo [...]”. Ou seja, cabe aos arquivistas a tarefa de tratar os 

documentos que em sua maioria perderam seu contexto. Os arquivistas devem 

assumir uma postura profissional ética no qual os documentos não sejam usados para 

“cometer abusos contra os direitos humanos”, e tampouco haja eliminação de 

possíveis provas que corroborem os crimes e violações dos direitos humanos. 

A garantia e permanência dos direitos humanos ocorrem quando a sociedade 

de forma unânime reconhece a necessidade de divulgar as informações para evitar 

ilegalidade ou abuso de poder por parte de administrações autoritárias. 

Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, o direito à informação é 

mencionado no Art. 19º:  

 

Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui 
a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e 
transmitir informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de 
fronteiras (SENADO FEDERAL, 2013, p. 22). 

 

No que tange ao Brasil, os cidadãos possuem direitos resguardados pela 

Constituição de 1988 em relação aos direitos humanos que se encontra no Título I –

Dos Princípios Fundamentais, “Art. 4º: A República Federativa do Brasil rege-se nas 

suas relações internacionais pelos seguintes princípios: II–prevalência dos direitos 

humanos; ”  

No tocante ao acesso à informação, a Constituição (1988) assegura no Título 

II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo I – Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos no Art. 5º, a igualdade de todos perante a lei e que não existe 

distinção de nenhuma natureza, assegurando a todos o acesso à informação. 
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Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...]: 
XIV–é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício profissional; 
XXXIII–todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 
XXXIV–são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 
taxas: 
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder; 
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e 
esclarecimento de situações de interesse pessoal;  

 

 

Contudo, no Brasil, ainda temos a Lei de Acesso à Informação (LAI), n° 

12.527, de 18 de novembro de 2011. Legislação que visa um melhor entendimento 

sobre o acesso à informação em território brasileiro, e que ressalta a observância da 

mesma pelas as esferas do poder público.     

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso 
a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 
37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. 

 

Partindo da Constituição (1988) e da LAI (2011), entendemos que é imperioso 

o acesso à informação para a sociedade, porém algumas exceções existem como 

versa o inciso XXXIII do Art. 5º da Constituição, que também é mencionado na LAI. 

No caso da saúde, o profissional arquivista trabalha com o princípio norteador 

de dar acesso à informação, mas também em manter a privacidade dos pacientes. 

Trata-se de um trabalho em que a ética profissional é necessária, e que anda 

intimamente ligada a ética médica de sigilo das informações clínicas do indivíduo, 

como exposto no Código de Ética Médica, Capítulo I - Princípios Fundamentais, Art. 

11º: “O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha 

conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos 

em lei”. 

O Código de Ética Médica também reforçar no Capítulo X – Documentos 

Médicos, orientações importantes no que tange ao manuseio dos documentos, 

principalmente dos portuários. Sendo vedado aos médicos: 
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Art. 85º. Permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas 
não obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade. 
Art. 87º. Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. 
Art. 88º. Negar ao paciente ou, na sua impossibilidade, a seu representante 
legal, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, 
bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, 
salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. 
Art. 89º. Liberar cópias do prontuário sob sua guarda exceto para atender a 
ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por 
escrito pelo paciente. 

 

Ressaltamos que tais diretrizes devem ser observadas atentamente pelos 

profissionais arquivistas, pois ajuda na compreensão das exceções do acesso, visto 

que, são documentos que contém informações pessoais, e que por lei são protegidos.  

A própria LAI (2011), orienta a sociedade sobre o manuseio e divulgação das 

informações.  

 

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em 
conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 
seguintes diretrizes: I - observância da publicidade como preceito geral e do 
sigilo como exceção; 
 

 

Conforme o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 79), 

documento sigiloso é um “documento que pela natureza de seu conteúdo sofre 

restrição de acesso”. O prontuário médico é um documento de caráter sigilo, por isso 

seu acesso é restrito.  

 
[...] o prontuário do paciente possui a característica de documento sigiloso, 
pessoal, privado e confidencial, pois em seus registros constam informações 
pessoais do paciente, tais como: sua identificação completa, sexo, filiação, 
naturalidade e endereço, assim como, seus exames e os respectivos 
resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico e tratamento. Nele estão 
registradas todas as informações pessoais referentes aos cuidados médicos 
e serviços prestados ao paciente, informações a respeito da sua saúde, e a 
sua intimidade física e mental (TONELLO; NUNES; PANARO, 2013, p. 201). 
 

 

No capítulo IV - Das Restrições de Acesso à Informação, Seção III da LAI 

(2011), é mencionado o controle e proteção dos documentos sigilosos, que servem 

como direcionamentos para profissionais arquivistas e demais categorias.  
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Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações 
sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua 
proteção.  
§ 1º O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como 
sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e 
que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo 
das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. 
§ 2º O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para 
aquele que a obteve de resguardar o sigilo. 
§ 3º Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados 
para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, 
alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados. 
Art. 26. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para 
que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e 
observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de 
informações sigilosas. 
Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de 
qualquer vínculo com o poder público, executar atividades de tratamento de 
informações sigilosas adotará as providências necessárias para que seus 
empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e 
procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação desta 
Lei. 

 

 

De acordo com TONELLO; NUNES e PANARO (2013), o acesso às 

informações do prontuário existem, porém atendem a determinadas restrições que 

salvaguardam a privacidade do paciente. Em caso que o paciente seja menor ou 

incapaz o acesso é permitido a seu responsável legal. No tocante a óbito, a 

disponibilização da informação é feita em forma de laudo (diagnóstico, procedimento 

do médico e a causa mortis) ou cópia. Também são disponibilizados por determinação 

legal em vista da utilização do Estado para fins de pesquisa na área da saúde, contudo 

a responsabilidade da utilização dos documentos sigilosos recai sobre o pesquisador 

em caso de prática indevida. Além disso, cabe ressaltar que o próprio paciente tem 

total direito a acessar seu prontuário. 

 

De modo sumário, importa salientar, que o CFM, na Resolução nº 1821/2007 
coloca que as informações contidas no prontuário pertencem ao paciente e 
sob a guarda da instituição que a gerou, que possui como obrigação manter 
o sigilo voltado a privacidade do cidadão. Propõe ainda que o paciente pode 
ter acesso às cópias do seu prontuário a qualquer momento, basta solicitar 
por escrito, pois é um direito do paciente que é regido pelo CFM como 
disposto na resolução nº 1.821 de 11 de julho de 2007 “[...] o prontuário e 
seus respectivos dados pertencem ao paciente e devem estar 
permanentemente disponíveis, de modo que quando solicitado por ele ou seu 
representante legal permita o fornecimento de cópias autênticas das 
informações pertinentes. ” (TONELLO; NUNES; PANARO, 2013, p. 205). 
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Assim, frisamos que é de caráter primordial que tanto cidadãos como os 

profissionais da área estejam de pleno conhecimento das leis vigentes, e sobre seus 

deveres e direitos a respeito do que pode ser exigido em termos de acesso. Se faz 

necessário um olhar mais atento e vigilante, afinal “o direito à informação é um direito 

universal, inviolável e inalterável do homem moderno” (DOTTI, 1980. p. 165 apud 

FONSECA, 1999, p. 150). Independente do cenário político, econômico e social o 

cidadão tem juridicamente seus direitos resguardados em solicitar informações.  

 

3. CENÁRIO PANDÊMICO DA COVID-19  

 

3.1 DEFINIÇÕES DE SURTO, EPIDEMIA, ENDEMIA E PANDEMIA  

 

Para entendermos o cenário atual da covid-19 precisamos esclarecer as 

diferenças entre os termos surto, epidemia, endemia e pandemia, a fim de 

compreender como chegamos a uma crise global da saúde. 

Segundo Ferrarini (1977, p. 336), o surto epidêmico é uma “epidemia de 

proporções reduzidas, atingindo pequena comunidade humana”. Já o Ministério da 

Saúde no Guia de Vigilância Epidemiológica, define surto epidêmico como 

“ocorrência de dois ou mais casos epidemiologicamente relacionados” (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2009, p. 115).  

Para nível de exemplificação, os 13 casos de sarampo2 identificados no Rio 

de Janeiro em agosto de 2019 apontavam um surto da doença no Estado. 

Para Rezende (1998, p. 153), “[...] epidemia se caracteriza pela incidência, 

em curto período de tempo, de grande número de casos de uma doença, [...]”. Já 

Ferrarini (1977), entende que para caracterizar uma doença infecciosa como 

epidêmica outros fatores devem ser levados em conta como por exemplo 

  

O número de casos que [...] varia segundo o agente infeccioso, o tamanho e 
o tipo da população exposta, sua experiência prévia com a doença ou a 
ausência de casos anteriores e o tempo e o lugar da ocorrência (FERRARINI, 
1977, p. 332). 
 
  

                                                           
2 ABDALA, Victor. Autoridades sanitárias do Rio entram em alerta por surto de sarampo. Agência Brasil, 

Rio de Janeiro, 1 ago. 2019. Saúde. Disponível em: 
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-08/autoridades-sanitarias-do-rio-entram-em-
alerta-por-surto-de-sarampo>. Acesso em: 1 mar. 2021. 
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O Ministério da Saúde caracteriza epidemia como sendo uma: 

 

Manifestação, em uma coletividade ou região, de um corpo de casos de 
alguma enfermidade que excede claramente a incidência prevista. O número 
de casos, que indica a existência de uma epidemia, varia com o agente 
infeccioso, o tamanho e as características da população exposta, sua 
experiência prévia ou falta de exposição à enfermidade e local e época do 
ano em que ocorre. Por decorrência, a epidemia guarda relação com a 
frequência comum da enfermidade na mesma região, na população 
especificada e na mesma estação do ano. O aparecimento de um único caso 
de doença transmissível, que durante um lapso de tempo prolongado não 
havia afetado uma população ou que invade pela primeira vez uma região, 
requer notificação imediata e uma completa investigação de campo; dois 
casos dessa doença, associados no tempo ou espaço, podem ser evidência 
suficiente de uma epidemia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009, p. 107/108). 
 

 

Podemos exemplificar como epidemia a gripe aviária (H5N1) que acometeu a 

cidade de Hong Kong em 1997, o que levou o governo chinês a sacrificar 1,5 milhão 

de frangos interrompendo a propagação da doença3. 

O termo endemia é oriundo do grego clássico Endemos que “[...] significa 

"originário de um país, indígena", "referente a um país", "encontrado entre os 

habitantes de um mesmo país" (REZENDE, 1998, p. 153). 

O Ministério da Saúde define endemia como a: 

 

Presença contínua de uma enfermidade, ou agente infeccioso, em uma zona 
geográfica determinada; pode também expressar a prevalência usual de uma 
doença particular numa zona geográfica. O termo hiperendemia significa a 
transmissão intensa e persistente, atingindo todas as faixas etárias; e 
holoendemia, um nível elevado de infecção que começa a partir de uma idade 
precoce e afeta a maior parte da população jovem como, por exemplo, a 
malária em algumas regiões do globo (BRASIL, 2009, p. 107).  

 

Seguindo a mesma linha de pensamento do Ministério da Saúde, Ferrarini 

(1977, p. 332), conceitua endemia como uma “[...] ocorrência habitual de uma doença 

ou de um agente infecioso em determina área geográfica; pode significar, também, a 

prevalência usual de determinada doença nessa área”.   

Sendo assim, a diferença básica entre uma epidemia e uma endemia, é que 

a primeira pode ser caracterizada por um critério quantitativo, mas tal critério não se 

                                                           
3 VARELLA, Drauzio. A gripe dos frangos | Artigo. Uol, 15 abr. 2011. Drauzio. Disponível em: 
<https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/artigos/a-gripe-dos-frangos-artigo/>. Acesso em: 1 mar. 
2021. 
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aplica a endemia. “O que define o caráter endémico de uma doença é o fato de ser a 

mesma peculiar a um povo, país ou região” (REZENDE, 1998, p. 153). 

Já a palavra pandemia, originária do idioma grego, é composta pelo prefixo 

neutro pan e demos, povo. Sua primeira aparição ocorreu no livro de Platão (Des 

Leis), porém de forma genérica (REZENDE, 1998).  

De acordo com Rezende (1998, p. 154), “o conceito moderno de pandemia é 

o de uma epidemia de grandes proporções, que se espalha a vários países e a mais 

de um continente”. Igualmente pensa Ferrarini (1977, p. 334), pandemia é uma 

“epidemia de grandes proporções, atingindo grande número de pessoas em uma 

vasta área geográfica (um ou mais continentes) ”. 

Segundo o Ministério da Saúde (2009, p. 112), pandemia é uma “epidemia de 

uma doença que afeta pessoas em muitos países e continentes”. Sendo assim, para 

alcançar um caráter pandêmico a doença deve possuir como caraterística principal o 

rompimento entre fronteiras, apresentando casos a nível mundial. Doenças como: 

peste bubônica (1343-1353), gripe espanhola (1918-1920), AIDS (1980), gripe suína-

H1N1 (2009) e atual covid-19 (2019 - em curso) são enquadradas como doenças 

pandêmicas.  

 

3.2 BREVE HISTÓRICO SOBRE À COVID-19  

 

No final de 2019, especificamente em 31 de dezembro, à Organização 

Mundial da Saúde (OMS) divulgaram o primeiro alerta sobre uma doença, que até 

então era desconhecida, mas que autoridades chinesas reportaram alguns casos na 

cidade de Wuhan, que tem uma população de 11 milhões de pessoas. Os pacientes 

foram isolados e o país iniciou uma série de exames e estudos para determinar a 

origem da doença4.   

No mês seguinte identificaram que o surto se originou no mercado de frutos 

do mar em Wuhan, o que levou as autoridades a tomarem a decisão de fechar o 

mercado para limpeza. Em 9 de janeiro os primeiros resultados das pesquisas sobre 

a doença, realizados por uma equipe chinesa, foram divulgados pela OMS. As 

análises apontaram para descoberta de um novo vírus, o Sars-CoV-2 pertencente à 

                                                           
4 G1. Cronologia da expansão do novo coronavírus descoberto na China. G1, 22 jan. 2020. Ciência e 
Saúde. Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/01/22/cronologia-da-
expansao-do-novo-coronavirus-descoberto-na-china.ghtml>.  Acesso em: 5 mar. 2021. 
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família do coronavírus responsável pela doença covid-19. Ao mesmo tempo em que 

eram anunciadas as novas descobertas, a China já contava com 41 pessoas 

identificadas com a doença e o primeiro óbito no país, um homem chinês de 61 anos5.   

Ainda em janeiro alguns países começaram a relatar a presença de casos da 

covid-19, como foi o caso dos Estados Unidos, Japão, Tailândia, Taiwan, Coreia do 

Sul, Arábia Saudita e Vietnã6. Infelizmente o vírus não parou e a rápida transmissão 

do mesmo fez com que mais países reportassem casos suspeitos ou confirmados. 

Com o aumento da propagação da doença em vários países, a OMS declarou 

em 11 de março de 20207, o novo coronavírus (SARS-CoV-2) como uma pandemia. 

No Brasil, o Governo Federal em parceria com o Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), lançaram em março o Infográfico 

Interativo sobre a doença, que constava com apresentações de dados atualizados e 

uma linha do tempo em ordem cronológica de notícias sobre a presença da covid-19 

no Brasil.   

Utilizando a linha do tempo do IBICT como orientação cronológica dos fatos8, 

o Ministério da Saúde confirmava, no dia 26 de fevereiro, o primeiro caso da doença 

no Brasil em São Paulo, quando um homem de 61 anos deu entrada no Hospital Albert 

Einstein no dia 25 de fevereiro de 2020. Pelo histórico de viagem foi descoberto que 

o cidadão vinha da Lombardia (Itália), local em que a doença estava mais evidente na 

Europa.  

Após o primeiro caso no Brasil ser confirmado, o Ministério da Saúde lançou 

no dia 28 de fevereiro campanha publicitária para prevenção ao novo coronavírus em 

TV, rádio e internet. A ideia era orientar a população acerca da prevenção da doença 

como lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, dentre outros cuidados.  

No dia 29 de fevereiro, o segundo caso foi confirmado no país, se tratava de 

um jovem de 32 anos residente de São Paulo que também esteve na Itália. O 

Ministério da Saúde descartou a possibilidade da circulação do vírus no país. 

                                                           
5 G1, ibid nota 4. 
6 G1, ibid nota 5. 
7 MOREIRA, Ardilhes; PINHEIRO, Lara. OMS declara pandemia de coronavírus. G1, 11 mar. 2020. 
Bem-Estar: Coronavírus. Disponível em: < 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/oms-declara-pandemia-de-
coronavirus.ghtml >. Acesso em: 05 mar. 2021. 
8 Os fatos/notícias encontrados na linha do tempo do IBICT possibilitaram criar uma linha cronológica 
sobre o avanço da doença no Brasil. Disponível em: <http://covid19.mctic.gov.br/graf/>. Acesso em 05 
mar. 2021. 
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Em março, algumas faculdades e escolas do Rio de Janeiro suspenderam as 

aulas presenciais e posteriormente iniciaram o planejamento para aulas remotas, as 

prefeituras cancelaram eventos, a Câmara dos Deputados aprovou no dia 18 de 

março o projeto de Decreto Legislativo (PDL) 88/2020, reconhecendo o estado de 

calamidade pública no país e no dia 20 de março os senadores também aprovaram 

por unanimidade. 

No dia 21 de março de 2020, todos os estados brasileiros tinham casos e já 

era comprovada a transmissão local da covid-19.  

Na distribuição dos casos, a Região Norte apresentava 28 confirmados entre 

Acre: 9, Amazonas: 11, Amapá: 1, Pará:2, Rondônia: 1, Roraima: 2, Tocantins: 2. Na 

Região Nordeste 168 casos confirmados entre Alagoas: 7, Bahia: 41, Ceará: 68, 

Maranhão: 1, Paraíba: 1, Pernambuco: 30, Piauí: 4, Rio Grande do Norte: 6, Sergipe: 

10. Na Região Sudeste 642 casos confirmados entre Espírito Santo: 26, Minas Gerais: 

38, Rio de Janeiro: 119 (3 óbitos), São Paulo: 459 (15 óbitos). Na Região Centro-

Oeste 138 casos entre Goiás: 20, Mato Grosso do Sul: 16, Mato Grosso: 2. Na Região 

Sul 154 casos entre Paraná: 43, Santa Catarina: 51 e Rio Grande do Sul: 60. 

No dia 25 de março o Ministério da Saúde permitiu o uso da cloroquina para 

tratamento da covid-19 sem consenso da comunidade médica internacional.   

No dia 26 de março de 2020, a Câmara dos Deputados aprovou o auxílio 

emergencial de R$600 as pessoas de baixa renda, em seguida, no dia 30, o Senado 

Federal também validou o auxílio para os brasileiros.  

O primeiro mês de epidemia declarada no Brasil chegava ao fim em 31 de 

março com o saldo de 201 mortes, 5.717 casos confirmados e 3,5% de taxa de 

letalidade.  

No mês de abril o Ministério da Saúde passou a recomendar o uso de máscara 

de pano para proteção da população.  

Em 10 de abril o Brasil registrava a marcar de mais de mil mortes (1.056 

mortes e 19.638 casos confirmados) de covid-19 e no dia 16 o Ministro da Saúde, Luiz 

Henrique Mandetta foi demitido da pasta e em substituição admitiram Nelson Teich. 

Em maio, dia 9, o Brasil ultrapassava a marca de dez mil mortes (10.627). 

Algumas cidades iniciaram medidas de restrição como por exemplo a cidade de 

Niterói, que implementou multa de R$ 180 ao cidadão que circulava sem vínculo com 

atividade essencial, multa entre R$ 649,64 a R$ 3.248,20 (em caso de reincidência) a 

estabelecimentos abertos de forma irregular, reforço de bloqueios com os municípios 
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vizinhos, testagem da temperatura das pessoas que entravam na cidade, suspensão 

de obras públicas e ampliação em 40% da rede de leitos com respiradores até 16 de 

maio. A vizinha São Gonçalo também adotou algumas medidas de restrição tais como 

uso obrigatório de máscaras em qualquer estabelecimento comercial, proibição de 

circulação nas ruas exceto para serviços essenciais e estabelecimentos deveriam 

fornecer álcool gel 70% para clientes e funcionários· O descumprimento das medidas 

resultavam em penas previstas nos artigos 268 (infração de medida sanitária 

preventiva) e 330 (crime de desobediência) no código penal9. 

No dia 15 de maio o ministro Nelson Teich pediu exoneração em menos de 

um mês ocupando o cargo. O motivo divulgado pela impressa era que Teich sofreu 

pressão do presidente para apoiar o uso da cloroquina, em seu lugar, ficou Eduardo 

Pazuello de forma interina.  

Em 22 de maio a OMS anunciou que a América do Sul era o novo epicentro 

da doença e Brasil o país mais afetado. 

No mês de junho, o país ultrapassava a marca de trinta mil mortes (31.199) 

se igualando a países como o Reino Unido, a Itália e os Estados Unidos. Também em 

junho iniciava a parceria do Instituto Butantan com laboratório chinês Sinovac 

(11/06/2020) e os testes da vacina de Oxford (AstraZeneca) em voluntários brasileiros 

(23/06/2020). 

Em julho, no dia 4, o Brasil ultrapassava a marca de um milhão de pessoas 

recuperadas da covid-19 de acordo com o levantamento de dados da CNN (1.000.608 

recuperados, 1.551.708 casos confirmados de infecção e 63.440 mortes). 

Em 8 de agosto, o país alcançou três milhões de casos e atingiu a marcar de 

cem mil mortes pela doença (3.013.369 infectados pelo covid-19 e 100.543 mortes). 

No dia 1º de outubro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

iniciou análise da vacina de Oxford para possível registro em solo brasileiro. 

Em novembro, o país já sofria com uma disputa entre o poder federal e alguns 

governadores sobre a liberação das vacinas no Brasil. Tal situação levou o presidente 

a declarar no dia 9 que o país só comprava vacinas certificadas pela ANVISA. 

"Passando pela [Ministério da] Saúde e sendo certificada pela Anvisa, o governo 

                                                           
9 G1. 'Lockdown' começa em Niterói e São Gonçalo, as primeiras do RJ a adotarem a medida. G1, 11 

mai. 2020. Rio de Janeiro. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-
janeiro/noticia/2020/05/11/lockdown-comeca-em-niteroi-e-sao-goncalo-as-primeiras-do-rj-a-adotarem-
a-medida.ghtml>. Acesso em: 05 mar. 2021. 
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federal vai comprar e disponibilizar, mas não vai ser obrigatória de jeito nenhum, disse 

Bolsonaro em live transmitida pelas redes sociais”10. 

No dia 16 de dezembro era apresentado oficialmente o Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra à covid-19. No plano constavam 4 etapas 

para diferentes grupos prioritários. Entretanto, a ANVISA não tinha recebido nenhum 

pedido de registro de vacinas, o que fatalmente não correspondia ao cronograma 

exposto no plano, a expectativa de imunizar a população em 12 meses não era real.  

O país chega ao fim de 2020 com incertezas sobre qual ou quais vacinas 

seriam liberadas para uso emergencial, com desencontros de informações, 

desentendimentos entre os poderes e negação por parte da presidência na eficiência 

das vacinas, ao ponto do então presidente declarar: “Se você virar um jacaré, é 

problema seu” (BOLSONARO, 2020)11 

Em janeiro de 2021, dia 7, o Brasil ultrapassava a marca de duzentos mil 

mortes (200.060) pela covid-19. Dia 14, crise do abastecimento de oxigênio em 

Manaus o que ocasionou o aumento de mortes e colapso dos hospitais do Estado.  

Dia 17 de janeiro de 2020, domingo, ANVISA liberava o uso emergencial da 

CoronaVac, produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan e a Oxford 

(AstraZeneca) produzida pela Fiocruz. A enfermeira Mônica Calanzas de São Paulo 

foi a primeira pessoa do país a tomar a dose da CoronaVac, em seguida, no dia 18, 

foi registrado a vacinação da enfermeira Iolanda no Espírito Santo e da técnica de 

enfermagem Dulcinéia Lopes no Rio de Janeiro. 

Dia 24 de janeiro, divulgaram a descoberta de uma variante brasileira 

chamada de B.1.1.28.1 ou P.1, que chegou a preocupar a OMS, já que outras 

variantes também foram detectadas no Reino Unido e na África do Sul. 

Em 16 de fevereiro de 2021, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), divulgou 

nota responsabilizando o governo federal pela falta de vacinas e "sucessivos 

equívocos do governo federal na coordenação do enfrentamento à covid-19 e na 

                                                           
10 AGÊNCIA Brasil. Bolsonaro: Brasil vai comprar qualquer vacina certificada pela Anvisa.  Agência 
Brasil, Brasília, 09 nov. 2020. Política. Disponível em: 
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-11/bolsonaro-brasil-vai-comprar-qualquer-
vacina-certificada-pela-anvisa>. Acesso em 07 mar. 2020.  
11 ISTOÉ. Bolsonaro sobre vacina da Pfizer: ‘Se você virar um jacaré, é problema seu’. ISTOÉ, 18 dez. 
2020. Mundo. Disponível em: <https://istoe.com.br/bolsonaro-sobre-vacina-de-pfizer-se-voce-virar-um-
jacare-e-problema-de-voce/>. Acesso em: 07 mar. 2021.  
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condução do Plano Nacional de Imunizações".12 Com a falta dos insumos a produção 

das vacinas tiveram que parar, o que gerou descontentamento de governadores e 

prefeitos que passaram a pressionar o Ministério da Saúde e o Presidente para uma 

resolução imediata.  

Dia 22 de fevereiro foi divulgado pela impressa um relatório elaborado por 

pesquisadores de diferentes países, que analisava as diretrizes no combate a 

pandemia de coronavírus em 16 países, incluído o Brasil. Na análise, no caso 

brasileiro, as tensões políticas giravam em torno do isolamento ser ‘vertical’, com o 

nítido objetivo de aumentar a imunidade das pessoas isolando apenas os grupos de 

risco ou ‘horizontal’, em que todos ficassem em casa, o que certamente impactava 

positivamente na saúde pública, mas trazia desafios em relação à economia e aos 

aspectos psicológicos. Também tiveram embates sobre o uso da hidroxicloroquina e 

ivermectina, medicamentos que não foram aprovados como tratamento da covid-19, 

e que ocasionaram prejuízos ao combate da doença com implicações no processo de 

vacinação.  

Infelizmente, a situação da doença no Brasil não estava controlada. A última 

conferência sobre o número de pessoas vacinadas realizado pelo consórcio de 

veículos de impressa, notificava que no dia 28 de fevereiro apenas 6.576.109 pessoas 

tinham recebido a primeira dose da vacina, ou seja, 3,11% da população. Já a 

segunda dose foi aplicada em 1.933.404 pessoas o que corresponde a 0,91% da 

população do país. 

 

3.3 INFORMAÇÃO EM TEMPO DE PANDEMIA DE COVID-19  

 

Seguindo a linha do tempo elaborada pelo IBICT sobre as notícias da 

pandemia no Brasil, em 23 de março de 2020, o governo suspendia os prazos da LAI, 

tendo publicado a Medida Provisória (MPV)13 nº 928/2020 contendo três artigos. O 

primeiro artigo tinha como objetivo alterar a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

                                                           
12 R7. Equívocos do governo federal levam à falta de vacinas, afirma FNP. R7, 16 fev. 2021. Brasil. 
Disponível em: <https://noticias.r7.com/brasil/equivocos-do-governo-federal-levam-a-falta-de-vacinas-
afirma-fnp-16022021>. Acesso em: 07 mar. 2021.   
13 Espécie normativa de iniciativa exclusiva do Presidente da República, com força de lei, adotada em 
caso de urgência e relevância, com produção de efeitos desde sua edição. A conversão em lei depende 
da apreciação pelo Congresso Nacional. Não apreciada pelo Congresso Nacional no prazo 
determinado, a medida provisória perde seus efeitos, e as relações jurídicas constituídas na sua 
vigência serão disciplinadas por Decreto Legislativo ou, na ausência deste, continuarão regidas pela 
medida provisória.  
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“que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 

2019”. A alteração seria o acréscimo na Lei nº 13.979 dos arts. 6º-A e 6º-B.  

No que diz respeito, a LAI, o art. 6º-B acrescido na Lei 13.979 implicava 

diretamente no acesso à informação em tempo de pandemia.  

 

Art. 6º-B Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à 
informação, de que trata a Lei nº 12.527, de 2011, relacionados com medidas 
de enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta Lei. 
§ 1º Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à 
informação nos órgãos ou nas entidades da administração pública cujos 
servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou 
equivalentes e que, necessariamente, dependam de: 
I - acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta; ou  
II - agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de 
enfrentamento da situação de emergência de que trata esta Lei.  
§ 2º Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta com 
fundamento no disposto no § 1º deverão ser reiterados no prazo de dez dias, 
contado da data em que for encerrado o prazo de reconhecimento de 
calamidade pública a que se refere o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 
de 2020  
§ 3º Não serão conhecidos os recursos interpostos contra negativa de 
resposta a pedido de informação negados com fundamento no disposto no § 
1º.  
§ 4º Durante a vigência desta Lei, o meio legítimo de apresentação de pedido 
de acesso a informações de que trata o art. 10 da Lei nº 12.527, de 2011, 
será exclusivamente o sistema disponível na internet.  
§ 5º Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos 
pedidos de acesso à informação de que trata a Lei nº 12.527, de 2011 
(BRASIL).  

 

A justificativa para implementação da MPV foi dada por Wagner de Campos 

Rosário, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), em vídeo publicado na 

página oficial da CGU no Facebook14, no dia 24 de março de 2020. No vídeo em 

questão, o ministro explicava a importância das suspensões dos pedidos de 

informações enquanto durasse o período de calamidade pública. Segundo Rosário 

(2020), as suspensões só seriam em duas situações. A primeira em caso de órgãos 

públicos em quarenta ou em teletrabalho e que dependessem do acesso presencial 

do profissional para atender os pedidos de acesso, e a segunda situação seriam os 

profissionais ou setor público que estivessem envolvidos inteiramente no 

enfrentamento da doença no país.      

                                                           
14 BRASIL. Controladoria-Geral da União – CGU. Ministro da CGU explica Medida Provisória nº 928, 
24 mar. 2020. Facebook: cguonline. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/cguonline/videos/655099555288482>. Acesso em: 09 mar. 2021. 
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Após publicação e explicações dadas pelo governo, o Supremo Tribunal 

Federal (STF) recebeu no dia 24 e 25 de março Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade, respectivamente ADI 634715, requerido pelo partido Rede 

Sustentabilidade (REDE), ADI 635116, requerido pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (CFOAB) e ADI 635317, requerido pelo Partido Socialista 

Brasileiro (PSB). As três ADIs contestaram as justificativas para criação do Art.6º-B 

da MPV 928/2020.  

Na petição inicial do partido REDE é salientado a falta de transparência do 

Planalto. 

 
Interessante observar que o Planalto passou a não divulgar, como exemplo 
da falta de transparência ativa, a exposição de motivos das MPs a partir de 
MP 925, como se pode observar em rápida consulta ao site. Pelo visto antes 
mesmo da norma aqui impugnada o governo já aproveitou a crise provocada 
pela pandemia para tentar justificar a redução do controle social sobre atos 
do governo (REDE, 2020, p.3).18  

 

Também constava na inicial da REDE a manifestação da ONG Conectas 

Direitos Humanos feita por Twitter:  

 

Pela segunda vez desde que tomou posse, o governo Bolsonaro ataca a Lei 
de Acesso à Informação, uma conquista da sociedade em direção à 
transparência dos atos do poder público.  
Diante da crise instalada com a pandemia de COVID-19, todos os governos 
do mundo estão tomando medidas firmes. Infelizmente as escolhas do 
governo Bolsonaro mostram seu traço autoritário mais uma vez. 
O enfrentamento à pandemia exige dos diversos níveis de governo prioridade 
às ações emergenciais de saúde pública, bem como preservar a saúde dos 
servidores. No entanto, a Medida Provisória 928 editada na noite de ontem 
ataca um dos pilares da democracia: o acesso à informação. 
Caberá ao Congresso Nacional rejeitar esta medida tão desproporcional e 
que representa um enorme prejuízo ao controle social, necessário em uma 
democracia e importantíssimo em situações de crise como a que estamos 

                                                           
15 Supremo Tribunal Federal. ADI 6347 / DF. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. 
Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5881595>. Acesso em: 10 

mar. 2021. 
16 Supremo Tribunal Federal. ADI 6351 / DF. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. 
 Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5881853>. Acesso: em 10 
mar. 2021. 
17 Supremo Tribunal Federal. ADI 6353 / DF. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. 
 Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5882447>. Acesso em: 10 
mar. 2021. 
18 Em uma breve pesquisa no site, as MPs constavam com as exposições de motivos. A MPV 928/2020 
tem exposição de motivos elaborada pelo ministro Jorge Antônio de Oliveira Francisco, então 
Secretário-geral da Presidência da República (21 de junho de 2019 até 31 de dezembro de 2020) e do 
ministro Wagner de Campos Rosário, da Controladoria Geral da União. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Exm/Exm-MP-928-20.pdf>. Acesso em: 10 
mar. 2021.  
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vivenciando (ONG CONECTAS DIREITOS HUMANOS, apud REDE, 2020, 
3/4). 

 

Na petição inicial do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

(CF/OAB), foi exposto a inconstitucionalidade da medida. 

 

[...] o dispositivo legal padece de vícios de inconstitucionalidade formal, uma 
vez que não preenche os requisitos autorizadores da edição de medida 
provisória, nos termos do art. 62, caput, da CF, e de inconstitucionalidade 
material, uma vez que as alterações inseridas representam restrições 
desproporcionais e arbitrárias ao direito à informação, à transparência e à 
publicidade, em afronta aos arts. 5º, XXXIII, e 37, §3º, III, da CF (CF/OAB, 
2020, p. 4). 

 

O Conselho também destacava que a própria LAI era suficiente para o 

momento de crise, e que em nada justificava sua suspensão excepcional devido a 

relevância ou urgência.  

 

O estudo da sistemática da Lei de Acesso à Informação permite-nos concluir 
pelo desatendimento dos requisitos de relevância e urgência, diante da 
desnecessidade do exercício de competência legislativa excepcional pelo 
Presidente da República. O marco legal é suficiente para contemplar a 
situação de crise, sendo desnecessária a superação do processo legislativo 
regular (CF/OAB, 2020, p. 8).  

 

 

Inclusive, podemos destacar que a LAI já prevê a possibilidade de não 

conceder acesso imediato no Art. 11. 

 

O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato 
à informação disponível. 
§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no 
caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não 
superior a 20 (vinte) dias: 
I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a 
reprodução ou obter a certidão; 
II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso 
pretendido; ou 
III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu 
conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o 
requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da 
remessa de seu pedido de informação. 
§ 2º O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, 
mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. 
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Sendo assim, o profissional arquivista está amparado pela LAI no tocante ao 

tema acesso. O prazo de 20 dias pode ser flexibilizado como demonstrado no § 2º, e 

cabe perfeitamente dentro de um contexto pandêmico.   

A terceira petição, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), salientava que a 

MPV 928/2020 criava um problema ao conceder as instituições e profissionais a 

liberdade de escolherem negar informação.  

 

Ainda nesse sentido, a “suspensão” seletiva de vigência da Lei de Acesso à 
Informação, promovida pela MPV n. 928/2020, configura clara violação aos 
princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos (arts. 5º, II, 
e 37, caput, da Constituição). Isso porque a norma não só falha em apontar 
o suporte jurídico que a justificaria, como concede aos agentes e setores 
atingidos liberdade para negarem acesso a informação de forma imotivada 
(PSB, 2020, p. 3). 
 
 
 

Podemos acrescentar que a MPV 928/2020 provocou dilemas éticos ao abrir 

margem para que informações e documentos fossem negados sem amparo na 

legislação. A MPV fragilizava a atuação do profissional mediante um momento em que 

a transparência era de suma necessidade, e também ao direito do cidadão em ter uma 

resposta positiva ou negativa ao seu pedido de acesso com embasamento legal. A 

pergunta que ecoava com tal medida era: A quem interessava o enfraquecimento da 

LAI?    

Felizmente, no dia 26 de março de 2020, o ministro do STF Alexandre de 

Moraes publicou decisão expondo que a medida provisória invertia a ideia de livre 

acesso à informação e determinava sua suspensão.  

 

O art. 6º-B da Lei 13.979/2020, incluído pelo art. 1º da Medida Provisória 
928/2020, não estabelece situações excepcionais e concretas impeditivas de 
acesso a informação, pelo contrário, transforma a regra constitucional de 
publicidade e transparência em exceção, invertendo a finalidade da proteção 
constitucional ao livre acesso de informações a toda Sociedade. 
Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR na presente ação 
direta, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no 
art. 21, V, do RISTF, para determinar a SUSPENSÃO DA EFICÁCIA do art. 
6º-B da Lei 13.979/2020, incluído pelo art. 1º da Medida Provisória 928/2020. 
(MORAES, 2020, p.5). 
 

 

Infelizmente, tal episódio sobre a MPV 928/2020 não foi o único problema 

sobre acesso à informação no país em tempo de pandemia. Conforme a linha do 
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tempo do IBCT, outras dificuldades e dilemas éticos surgiram no decorrer do ano de 

2020 no tocante a transparência dos dados sobre a doença. 

Em 5 de junho de 2020, o governo deixou de divulgar o total de mortes e casos 

de covid-19 no país. O boletim diário divulgado pelo Ministério da Saúde só mostrava 

as infecções e óbitos confirmados nas últimas 24 horas. Segundo o presidente em 

exercício Jair Bolsonaro, em sua conta no Twitter19, tal medida se tratava de uma 

adequação para divulgação dos dados. 

 

1- O @minsaude adequou a divulgação dos dados sobre casos e mortes 
relacionados ao Covid-19. 
Ao longo do enfrentamento da doença, a coleta de informações evoluiu com 
capacitação e serviços laboratoriais. As medidas, assim, permitem obter 
dados mais precisos sobre cada região. 
2- A divulgação dos dados de 24 horas permite acompanhar a realidade do 
país neste momento e definir estratégias adequadas para o atendimento a 
população. A curva de casos mostram as situações como as cenários mais 
críticos, as reversões de quadros e a necessidade para preparação. 
3- Ao acumular dados, além de não indicar que a maior parcela já não está 
com a doença, não retratam o momento do país. Outras ações estão em 
curso para melhorar a notificação dos casos e confirmação diagnóstica.  
4- As rotinas e fluxos estão sendo adequados para garantir a melhor extração 
dos dados diários, o que implica em aguardar os relatórios estaduais e 
checagem de dados.  
5- Para evitar subnotificação e inconsistências, o @minsaude optou pela 
divulgação às 22h, o que permite passar por esse processo completo. A 
divulgação entre 17h e 19h, ainda havia risco subnotificação. Os fluxos estão 
sendo padronizados e adequados para a melhor precisão. [...] 
(BOLSONARO, 2020). 

    

Também foi retirado do ar o Portal com os dados sobre à covid-19 no Brasil. 

O cidadão ao acessar o portal covid Saúde20 entre os dias 5 e 6 de junho lia a seguinte 

mensagem: “Portal em manutenção”. Na ocasião o Ministério da Saúde não explicou 

as razões para retirar o site do ar e tampouco quando voltaria a funcionar.   

Tais medidas levaram a Câmara de Direitos Sociais e Fiscalização de Atos 

Administrativos em Geral do Ministério Público Federal (1CCR/MPF),21 investigar a 

exclusão de dados da covid-19 pelo governo.  

                                                           
19 BOLSONARO, Jair. (@jairbolsonaro), 6 jun, 2020, 9:14 a.m. Twitter. Disponível em: 
<https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1269241298801831937>. Acesso em: 10 mar. 2021. 
20 covid.saude.gov.br/ 
21 A 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal é órgão Colegiado que possui 
atribuições de Coordenação, Integração e Revisão do exercício funcional dos Membros do Ministério 
Público Federal. É, nos termos da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, composta por três 
Membros do Ministério Público Federal, sendo um indicado pelo Procurador-Geral de República e dois 
pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, juntamente com seus suplentes, para um 
mandato de dois anos, dentre integrantes do último grau da carreira, sempre que possível. Além dos 
membros titulares e suplentes, a 1ª CCR é representada por um Procurador da República em cada 
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Assim, a 1CCR/MPF publicou a portaria N° 7, de 6 de junho de 2020, que 

determinava a: 

 

 

Instauração de Notícia de Fato, com o objetivo de apurar os motivos que 
levaram o Ministério da Saúde a excluir do Painel de Informações da COVID-
19 o dado relativo ao número acumulado de mortes decorrentes da doença” 
(1CCR/MPF, 2020, p. 2/3).  

 

 

A Portaria Nº 7 pedia que o Ministro Interino Eduardo Pazuello prestasse 

algumas informações no prazo de 72 horas como:  

 

a) Encaminhar cópia do ato administrativo que determinou a retirada do 
número acumulado de mortes do Painel COVID-19, do Ministério da Saúde, 
bem como a cópia do inteiro teor do procedimento administrativo que resultou 
na adoção desse ato; 
b) Esclarecer se houve e, caso positivo, quais foram, outras modificações e 
supressões de dados públicos relativos à pandemia da COVID-19, 
especificando os fundamentos técnicos que embasaram a adoção dessa 
decisão; 
c) Informar, com a respectiva documentação, qual foi a urgência que 
determinou a retirada imediata do número de mortos do painel de vítimas da 
COVID-19, bem como eventuais outras modificações que tenham implicado 
restrição à publicidade de dados; 
d) Na hipótese de ser verdadeira a informação de que há pretensão do 
governo federal de rever quaisquer dados já divulgados, atinentes à 
pandemia, informar qual é a razão pela qual essa eventual correção não 
poderia ser efetuada independentemente da supressão prévia de 
informações; 
e) Ainda na hipótese de ser verdadeira a informação de que há pretensão do 
governo federal de rever os dados questionados, encaminhar cópia dos 
documentos que fundamentam, do ponto de vista técnico, a necessidade de 
tal revisão (BRASIL, 2020, p. 3).   

 

Também foram abertos Arguições de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPFs), respectivamente ADPF 69022, requerido pelo partido Rede 

Sustentabilidade (REDE), Partido Socialismo e Liberdade (P-SOL) e Partido 

Comunista do Brasil (PCdoB); ADPF 69123, requerido pelo Partido Democrático 

                                                           
uma das cinco Procuradorias Regionais e em cada uma das Procuradorias nos vinte e seis estados e 
no Distrito Federal.  
22 Supremo Tribunal Federal. ADPF 690 / DF. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Disponível em: 

<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5931727>. Acesso em: 13 mar. 2021.   
23 Supremo Tribunal Federal. ADPF 691 / DF. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Disponível em: 
<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5933076>. Acesso em: 13 mar. 2021.  
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Trabalhista (PDT) e ADPF 69224, requerido pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (CFOAB). As três ADPFs ressaltavam as violações do art. 5º da 

Constituição Brasileira e da Lei de Acesso à Informação (12.527/2012). 

Para exemplificar, a ADPF 690, na petição inicial salientava que o 

impedimento das “[...] informações inviabiliza o acompanhamento do avanço da covid-

19 no Brasil, além de trazer atrasar a correta implementação de política pública 

sanitária de controle e prevenção da doença” (REDE; P-SOL; PCdoB, 2020, p. 7). E 

destacava que tais medidas do Governo Federal violavam os direitos fundamentais 

da população brasileira à vida e à saúde: 

 

[...] por sua vez, o art. 196 esclarece que a saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
Com a devida vênia, as políticas atualmente empregadas pelo governo 
federal parecem ir na contramão do mandamento constitucional, pois 
redundam, em verdade, no agravamento dos riscos de doença pelo 
coronavírus (REDE; P-SOL; PCdoB, 2020, p. 13/14). 

 

As mudanças na divulgação dos dados geraram críticas de vários setores da 

sociedade. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), publicou nota 

repudiando as falas do secretário Carlos Wizard “[...] ao afirmar que Secretários de 

Saúde falseiam dados sobre óbitos decorrentes da covid-19 em busca de mais 

orçamento”. E afirmou que a retirada dos dados era uma “tentativa autoritária, 

insensível, desumana e antiética de dar invisibilidade aos mortos pela covid-19 [...]”25.   

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, usou sua 

conta no Twitter para expressar sua inconformidade com a decisão do governo. 

 

A manipulação de estatísticas é manobra de regimes totalitários. Tenta-se 
ocultar os números da #COVID19 para reduzir o controle social das políticas 
de saúde. O truque não vai isentar a responsabilidade pelo eventual 
genocídio. #CensuraNao #DitaduraNuncaMais (MENDES, 2020)26 

 

                                                           
24 Supremo Tribunal Federal. ADPF 692 / DF. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Disponível em: 
<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5933080>. Acesso em: 13 mar. 2021. 
25 CONASS. CONASS repudia acusação de manipulação de dados sobre Covid-19. 6 jun.  2020. 
Disponível em: <https://www.conass.org.br/conass-repudia-acusacao-de-manipulacao-de-dados-
sobre-covid-19/>. Acesso em: 13 mar. 2021. 
26 MENDES, Gilmar. (@gilmarmendes), 6 jun, 2020, 7:41 p.m. Twitter. Disponível em: 
<https://twitter.com/gilmarmendes/status/1269399102242119686>. Acesso em: 13 mar. 2021.  
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As desconfianças levaram com que as secretarias estaduais lançassem um 

site oficial chamado Dados Transparentes27, que reunisse dados de todos os Estados 

brasileiros. Também foi formando uma parceria entre alguns veículos de comunicação 

(G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL), para coletar os 

dados das secretarias de saúde e divulgarem os números sobre mortes e 

contaminados. 

 No dia 8 de junho de 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) pediu a volta 

da divulgação dos dados totais sobre os números de casos e de mortes pela covid-19 

no país. Na decisão, o ministro do Supremo Alexandre Moraes considerou existir “[...] 

grave risco de uma interrupção abrupta da coleta e divulgação de importantes dados 

epidemiológicos imprescindíveis para a manutenção da análise da série histórica de 

evolução da pandemia (covid-19) no Brasil [...]” (MORAES, 2020, p. 7). E determinou 

a:  

 

[...] divulgação integral de todos os dados epidemiológicos que o próprio 
Ministério da Saúde realizou até 4 de junho passado, sob pena de dano 
irreparável decorrente do descumprimento dos princípios constitucionais da 
publicidade e transparência e do dever constitucional de executar as ações 
de vigilância sanitária e epidemiológica em defesa da vida e da saúde de 
todos os brasileiros, especialmente, nos termos dos artigos 196, 197 e 200 
da Constituição Federal (MORAES, 2020, p.7). 

  

Assim, no dia 9 de junho, o Ministério da Saúde voltou a divulgar os dados 

consolidados sobre o número de óbitos da covid-19. E mais tarde, em 12 de junho, 

criou uma nova plataforma de consulta de dados o Sus Analítico28, que pode ser 

acessado pela plataforma covid Saúde, na aba Painel Interativo. Tal opção tem a 

função de fornecer dados mais específicos sobre o avanço da doença em âmbito 

estadual e municipal.   

Outra plataforma lançada no dia 8 de setembro de 2020, pelo Ministério da 

Saúde, foi o Localiza SUS29. Nela o cidadão podia acompanhar as compras realizadas 

pelo Ministério no combate à covid-19. No início do site apenas 12 painéis30 estavam 

disponíveis. 

                                                           
27 dadostransparentes.com.br/ (O site se encontra fora o ar - Última verificação dia 13/03/2021).  
28 susanalitico.saude.gov.br/ 
29 localizasus.saude.gov.br/ 
30 Atualmente a plataforma conta com 22 painéis (Última verificação dia 13/03/2021). 
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O ano de 2020 chegou ao fim com muitas incertezas sobre como combater a 

pandemia de covid-19 que ainda assolava o Brasil e mundo. Enfrentamos problemas 

na área da saúde, economia e também na divulgação da situação pandêmica no país. 

Em momentos de crise é que devemos permanecer constantemente vigilantes em 

relação aos ‘apagões’ ou manipulações de dados, pois se trata de uma questão de 

ética profissional, direitos humanos e de acesso à informação.       
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer da pesquisa, foi observado que a temática ética profissional do 

arquivista é essencial para pensarmos em uma arquivologia socialmente engajada, 

em que os direitos humanos sejam comtemplados pela boa prática dos profissionais 

da área. 

Infelizmente, a temática ainda é pouco trabalhada no Brasil, visto as 

dificuldades em encontrar um vasto material, mas mesmo assim, é uma abordagem 

extremamente necessária e importante dentro da Arquivologia brasileira. 

Durante o desenvolvimento do trabalho, a ética profissional se mostrou como 

um forte compromisso do profissional arquivística com a sociedade em prol da luta 

dos direitos humanos. O papel de intermediário que o arquivista faz entre o acesso 

aos documentos aos cidadãos é de suma importância, pois ele contribui na divulgação 

das informações. 

Chamo a atenção para o nosso código de ética aprovado em 6 de setembro 

de 1996, no XIII Congresso Internacional de Arquivos, realizado na China. Tal código 

carece muito de uma revisão para que se incorporem diretrizes que abarquem as 

novas mudanças sociais. É imperioso que se tenha um olhar para os novos dilemas 

éticos afim de direcionar o mais experiente na profissão, ou os que estão ingressando 

na carreira, a enfrentarem as dificuldades.  

Ressalto, que a falta de um conselho profissional é um ponto negativo na 

profissão no Brasil. Os profissionais necessitam de um órgão ou conselho que lhes 

amparem, e que também estabeleça entre a comunidade arquivística direcionamentos 

na vida profissional. 

É evidente que vivemos tempos difíceis, em que as democracias são atingidas 

e descredibilizadas por uma parcela da sociedade e até mesmo por parte do poder 

público. Enquanto cidadãos, somos bombardeados por informações falsas, ou o 

inverso, são ocultadas informações que por direito devem ser acessadas por todos.  

A necessidade de assegurar o acesso à informação, dentro dos parâmetros 

legais, é um ato profissional ético que afirma a sociedade os direitos humanos à saúde 

e informação.  

Como vimos ao longo do trabalho, direitos humanos é uma construção que 

não se encerra em si, mas que se transforma e agrega novos elementos conforme as 
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sociedades vão mudando. Para construir uma sociedade democrática e justa 

devemos investir na transparência, divulgação e acesso à informação.  

O grande desafio e pontos vulneráveis que a pandemia de covid-19 trouxe 

para os profissionais arquivistas se encontra na constante vigilância do direito ao 

acesso à informação, e na união dos profissionais em prol da criação de um conselho 

que consiga enfrentar tais dilemas éticos. 

 É preocupante que no momento em que mais precisamos de informações o 

poder público tente negligenciar a Lei de Acesso à Informação (2011). Ou que 

inúmeras situações de desinformação partam dos órgãos públicos como no caso do 

Ministério da Saúde, que deveria zelar pela transparência em um momento de grande 

dor e sofrimento da população brasileira. 

Portanto, conclui-se que o presente estudo não se esgota em si, mas ao 

contrário, requer mais pesquisa, análise e atenção as mudanças sociais. Sem dúvida 

tal tema deve ser abordado em um futuro próximo por outros pesquisadores para que 

possamos compreender melhor a relação entre a ética profissional do arquivista, os 

direitos humanos e a emergência da pandemia de covid-19.     
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