UNIVERSIDADE FERAL FLUMINENSE – UFF
INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL – IACS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – GCI
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUIVOLOGIA
CAROLINE CANTANHEDE LOPES

O ARQUIVO FAMÍLIA ODUVALDO
VIANNA: SUBSÍDIOS PARA
CONSTRUÇÃO DE UM MANUAL DE
ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS
PESSOAIS PARA O CENTRO DE
DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
EM ARTE DA FUNDAÇÃO
NACIONAL DE ARTES
(CEDOC/FUNARTE)

NITERÓI
2020

CAROLINE CANTANHEDE LOPES

O ARQUIVO FAMÍLIA ODUVALDO VIANNA: SUBSÍDIOS PARA
CONSTRUÇÃO DE UM MANUAL DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS
PESSOAIS PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO EM
ARTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES (CEDOC/FUNARTE)

Trabalho de conclusão de curso
apresentado à Universidade Federal
Fluminense, com requisito para obtenção
de Grau Bacharel.
Área de concentração: Arquivologia.

ORIENTADOR: PROF. DR. RENATO DE MATTOS

Niterói
2020
2

CAROLINE CANTANHEDE LOPES

O CASO DO ARQUIVO FAMÍLIA ODUVALDO VIANNA: SUBSÍDIOS PARA
CONSTRUÇÃO DE UM MANUAL DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS
PESSOAIS PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO EM
ARTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES (CEDOC/FUNARTE)

Trabalho de conclusão de curso
apresentado à Universidade Federal
Fluminense, com requisito para obtenção
de Grau Bacharel.
Área de concentração: Arquivologia

APROVADO EM: ___ /___/____

BANCA EXAMINADORA
___________________________________
Prof. Dr. Renato de Mattos (Orientador)
Universidade Federal Fluminense (UFF)
___________________________________
Profa. Dra. Clarissa Moreira dos Santos Schmidt
Universidade Federal Fluminense (UFF)
___________________________________
Profa. Dra. Natália Bolfarini Tognoli
Universidade Federal Fluminense (UFF)

Niterói
2020

3

AGRADECIMENTOS

Foi um pouco mais de meia década entre o ingresso no curso de Arquivologia e
a sua conclusão. Nesse meio tempo, teve mudança do Rio para Niterói, início de
doutorado em História e um filho. No apagar das luzes, uma pandemia. Esse Trabalho
de Conclusão de Curso representa que, quando temos acolhimento e apoio, é possível
seguir em frente. Por essa razão, se faz necessário reconhecer e agradecer aos principais
envolvidos:
Ao professor Renato de Mattos, por suas aulas esclarecedoras e pela produtiva
orientação, tão receptiva às minhas ideias.
À professora e coordenadora do curso Clarissa Schimdt, ninguém melhor para
estar na banca. Seu incentivo foi fundamental para o término dessa graduação.
À professora Natália Tognoli, por aceitar gentilmente o convite de integrar a
banca.
Aos professores do curso, em especial às professoras Margareth Silva e Ana
Célia Rodrigues por seu comprometimento e por partilharem seus conhecimentos e
experiências.
Ao meu companheiro de viagem, Rômulo. Mais uma aventura concluída nessa
longa jornada, desde 2005. Obrigada pelo apoio, por ter segurado as pontas na creche do
papai e por acreditar mais em mim do que eu mesma.
Aos amigos do Cedoc/Funarte, essa família muito unida e também muito
ouriçada, como a do programa televisivo de Vianninha. Especialmente Joelma, amiga
porto seguro para todas as horas e uma bibliotecária sensível, parceira de muitas
conversas e reflexões; e Fabiana, parceira de trabalho, de artigos, de graduação, com
quem, lá dos Pampas, confabulo sobre nossas paixões em comum: os arquivos e o
Tomás.
À minha família: minha mãe Clelia e meu pai Sinval, minha irmã Aline, meus
sogros Marísia e Rômulo, meus cunhados Luciana e Francisco, meus sobrinhos Lucas,
Beatriz, Arthur, Pedro Henrique, João Gabriel e Joaquim. Foram muitos silêncios e
ausências, e eu sou grata pela compreensão nesses momentos de necessária
introspecção.
Ao meu filho Tomás, a revolução ambulante da minha vida, que me abraça e me
ama com tanta sinceridade que eu nem sei o que fazer para retribuir sua generosidade.
Te amo.

4

Por que foi que cegamos, Não sei, talvez um dia se chegue a
conhecer a razão, Queres que te diga o que penso, Diz, Penso
que não cegamos, penso que estamos cegos, Cegos que veem,
Cegos que, vendo, não veem.

José Saramago
5

RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso realiza a análise dos quadros de arranjo dos
arquivos pessoais de Oduvaldo Vianna, Deocélia Vianna e Vianninha, integrantes do
Arquivo Família Oduvaldo Vianna, custodiado pelo Centro de Documentação e
Informação em Arte (Cedoc) da Fundação Nacional de Artes (Funarte). Também é
objetivo deste trabalho construir, tendo como base as considerações elaboradas a partir
da apreciação do referido caso, um manual de organização de arquivos pessoais
custodiados pelo Cedoc/Funarte. Dessa forma, pretendemos contribuir para um processo
iniciado em 2006, de revisão das metodologias voltadas para o processo técnico desses
conjuntos documentais, então alinhadas com os princípios da Biblioteconomia. O
Arquivo Família Vianna foi um dos primeiros a serem organizados enquanto um acervo
arquivístico, inaugurando o Setor de Arquivos Privados na instituição. O percurso de
formação de seu acervo de arquivos de artistas também é rapidamente explorado, com o
intuito de acompanhar as práticas empregadas ao longo da trajetória institucional.
Palavras-chaves: Arquivos pessoais. Arquivos de artistas. Família Oduvaldo Vianna.
Cedoc/Funarte
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ABSTRACT
The present work intends to carry out a brief analysis of the arrangement tables of the
personal archives of Oduvaldo Vianna, Deocélia Vianna and Vianninha, members of the
Oduvaldo Vianna Family Archive, held by the Centro de Documentação e Informação
em Arte (Cedoc) of the Fundação Nacional de Artes (Funarte). It is also the objective of
this work to build, based on the considerations elaborated from the assessment of the
referred case, a manual of organization of personal files held by Cedoc. In this way, we
intend to contribute to a process started in 2006, to revise the methodologies focused on
the technical process of these documentary sets, then aligned with the principles of
Biblioteconomy. The Vianna Family Archive was one of the first to be organized as an
archival found, inaugurating the Setor de Arquivos Privados the institution. The
formation process of its collection of artists' archives is also quickly explored, in order
to follow the practices used throughout the institutional trajectory.
Keywords: Personal
Cedoc/Funarte.

Archives.

Artists

Archives.

Oduvaldo

Vianna

Family.
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho propõe uma discussão sobre as práticas empregadas na
organização dos arquivos pessoais custodiados pelo Centro de Documentação e
Informação em Arte da Fundação Nacional de Artes, a partir do caso do Arquivo
Família Oduvaldo Vianna, à luz do percurso de formação de tal acervo, em perspectiva
histórica.

1.1 APRESENTAÇÃO
A Fundação Nacional de Artes (Funarte) foi criada em 1990 a partir dos espólios
das instituições extintas naquele mesmo ano pela reforma administrativa empreendida
pelo governo Fernando Collor (1990-1992), a saber: a Fundação Nacional de Artes
Cênicas (Fundacen), Fundação do Cinema Brasileiro (FCB) e Fundação Nacional de
Arte (Funarte). Dessa maneira, ele se tornou sucessora de suas atribuições e detentora
de seus acervos. Vale acrescentar que tais instituições também sucederam outras ao
longo do tempo, sendo assim, a Funarte custodia os arquivos de instituições culturais
que datam da década de 1930, como o Serviço Nacional do Teatro.
Em 1991, iniciou-se o desempacotamento dos acervos a partir da estruturação do
Centro de Documentação e Informação em Arte (Cedoc). Em 1992, sob a coordenação
de Helena Ferrez, responsável por estruturar o setor, o Centro foi aberto ao público. O
Cedoc tem como finalidade reunir, organizar, disponibilizar e disseminar documentos e
informações que apoiem e incentivem a produção artística e cultural e as pesquisas em
arte e cultura, além de apoiar atividades desenvolvidas pela própria instituição. Está
situado na Rua São José, 50, no Centro da cidade do Rio de Janeiro (RJ), e sua estrutura
subdivide-se, atualmente, em:


Divisão de Referência e Atendimento (Biblioteca)



Divisão de Processamento Técnico (Arquivo Institucional)



Setor de Arquivos Privados



Setor de Audiovisual



Estúdio fotográfico e digitalização
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Ao ingressar na instituição em outubro de 2006, nos deparamos com um momento
de grande atividade e de muito otimismo, conforme a então coordenadora do Cedoc
registrou à época:
O ano de 2006 está sendo particularmente gratificante, pois o Cedoc
recebeu o melhor dos presentes para sua festa de 15 anos: o projeto
“Brasil Memória das Artes”, financiado pela Petrobrás, e que tem
como principal objetivo garantir a salvaguarda dos acervos da Funarte
e a sua disponibilização ao público (FERREZ, 2006).

O jovem Cedoc dispunha, pela primeira vez, de meios para lidar com parte de seu
acervo, originário de diferentes instituições culturais extintas. Devido ao grande
montante acumulado, foi necessário priorizar frentes de trabalho. Uma delas foram os
chamados Arquivos Privados. Surgiu, assim, um setor dentro do centro, ainda que não
oficialmente reconhecido em sua estrutura administrativa naquele momento1. Também
era reconhecida a urgente necessidade de dispensar-lhes um tratamento que os
privilegiasse enquanto conjuntos de natureza arquivística.
Dentre os arquivos selecionados, figuravam os da Família Oduvaldo Vianna. Uma
pesquisadora em artes cênicas, que já tivera acesso ao acervo em contrapartida a uma
organização preliminar dos documentos, foi contratada para executar o trabalho, sob
supervisão de Helena Ferrez, a principal responsável pela estruturação do quadro de
arranjo dos três arquivos dos membros da família: o pai, Oduvaldo Vianna, a mãe,
Deocélia Vianna e seu filhoVianninha. Todos com grande atuação no cinema, no rádio,
no teatro e na televisão, e de grande importância para a história da cultura brasileira.
Findo o projeto, no entanto, houve uma diminuição considerável do fôlego, com o
término do contrato dos profissionais. Após o esvaziamento provocado pelo término do
projeto, restava uma única pessoa recém-formada em História2.
Assim se iniciou nossa jornada e cada vez mais ficava evidente que era preciso
adquirir um referencial teórico-metodológico adequado para lidar com todo aquele
universo de documentos, os mais variados possíveis. Tendo em vista a novidade que
representava o setor, ainda não existiam instrumentos institucionais consolidados
voltados para a organização de arquivos pessoais. Ao mesmo tempo, o volume de
trabalho era enorme, pois em uma das entidades antecessoras da atual Funarte foi
1

O Regimento Interno da Funarte foi publicado apenas em 2015, através da Portaria n.º 46, de 19 de
junho de 2015, porém a estrutura ditada pelo dispositivo nunca chegou a ser implementada.
2
Nessa época, a outra profissional que se dedicava aos arquivos privados estava licenciada para o
doutorado, regressando em 2010.
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implementada uma longa campanha de doação, entre 1978 a 1989, captando uma grande
quantidade de arquivos pessoais e coleções.
Esse é o panorama que nos levou a ingressar na graduação em Arquivologia, em
2014. De lá para cá, alguns avanços foram realizados, como a organização de alguns
desses arquivos, a elaboração da Política de Desenvolvimento de Acervo, um projeto de
diagnóstico das antigas doações que ainda não haviam recebido tratamento, elaboração
de Arquivos e Coleções Privados Cedoc/Funarte – Guia Geral. Mas, ainda assim, há
muito a ser feito, especialmente em relação à formalização dos procedimentos,
consolidando o movimento instaurado em 2006: arquivos de artistas são e dever ser
organizados enquanto arquivos.
Assim, para cumprir com o nosso propósito, a seção dois se dedicará a apresentar
os principais pressupostos teórico-metodológicos empregados para embasar este
trabalho. Também situaremos o nosso objeto: os arquivos pessoais de artistas e como
eles se situam à sombra da disciplina arquivística, pelo menos no que diz respeito aos
conjuntos custodiados pelo Cedoc.
Na seção três, realizaremos um breve apanhado sobre alguns eventos que
contribuíram para a captação de arquivos pessoais e sobre as práticas organizacionais
dispensadas a esse acervo ao longo da trajetória da instituição, marcada por
descontinuidades político-administrativas.
Já na quarta e última seção, iremos analisar os quadros de arranjo elaborados, em
2006, para cada um dos integrantes da Família Oduvaldo Vianna. Por fim, a partir das
observações realizadas nesse processo, apresentaremos um manual de organização para
os arquivos pessoais do Cedoc/Funarte.

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo geral


Exercitar uma reflexão, a partir da nossa atuação profissional no Cedoc/Funarte
junto aos arquivos pessoais em conjunto com os conhecimentos adquiridos ao
longo da graduação em Arquivologia, com finalidade de contribuir para a
necessária normatização de procedimentos no Setor de Arquivos Privados.
13

1.2.2 Objetivos específicos


Elaborar um breve panorama sobre o estado da arte sobre os estudos voltados
para os aspectos teóricos e metodológicos dos arquivos pessoais, assim como
das especificidades e desafios que esse tipo de arquivo impõe aos arquivistas;



Traçar uma cronologia sobre a formação do acervo de arquivos pessoais sob a
guarda do Cedoc/Funarte e sobre os impactos da trajetória institucional sobre os
procedimentos empregados na sua organização;



Analisar o processo de organização empreendido no Arquivo Família Oduvaldo
Vianna, bem como de seus quadros de arranjo, e elaborar uma proposta de
manual para o tratamento de arquivos pessoais de artistas sob custódia do
Cedoc.

1.3 JUSTIFICATIVA
Devido à inexistência de um manual ou instruções de procedimentos, cada
arquivo organizado no Cedoc/Funarte emana as perspectivas do profissional que esteve
à frente da empreitada. Decerto que cada arquivo deve ser compreendido a partir da
especificidade do seu contexto de produção, no entanto, os instrumentos ficam deveras
confusos para os usuários que, a cada titular, deve se familiarizar com novas formas de
busca ou de estruturação dos documentos, uma vez que se encontram representados ora
em inventários, ora em bases de dados bibliográficas.
Por essa razão, selecionamos o Arquivo Família Oduvaldo Vianna para um breve
estudo de caso, com intenção de, a partir da análise de seu quadro de arranjo, propor
algumas considerações que possam pauta a construção, no futuro, de um manual de
organização de arquivos pessoais no Cedoc/Funarte. A sua escolha se pauta por algumas
razões, a saber:


Por ter sido selecionado como um dos primeiros conjuntos documentais a ser
organizado enquanto arquivo, em 2006;



Sua composição ilustra algumas das funções e atividades existentes no meio
artístico (rádio, cinema, teatro), as quais são atribuições da Funarte (exceto o
cinema, mas que não pode ser separado do restante do arquivo);
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Sua dinâmica peculiar, a qual inclui documentos de três titulares integrantes de
uma mesma família, todos eles envolvidos, em maior ou menor medida, com
atividades artísticas.
Sendo assim, acreditamos que o Arquivo Família Oduvaldo Vianna poderá nos

oferecer um repertório de circunstâncias bastante variado para que as reflexões
resultantes de sua apreciação sejam frutíferas para nosso propósito futuro de normatizar
a organização de arquivos pessoais no setor de Arquivos Privados do Cedoc, sem que as
suas especificidades sejam negligenciadas. Tal iniciativa visa assegurar que, a despeito
das alternâncias político-administrativas ou das modificações no corpo técnico, os
arquivos pessoais custodiados pelo Cedoc desfrutem de condições mais estáveis de
processamento, sem maiores indícios de subjetividade e devidamente respaldados pela
teoria arquivística. Certamente seu potencial enquanto fonte para inúmeros estudos
sobre arte e cultura brasileiras poderá, assim, ser explorado pelos pesquisadores da área.

1.4 METODOLOGIA
Realizamos uma pesquisa qualitativa, pautada na revisão de literatura, com vistas
à reunião de elementos para a análise dos acervos em questão. Em seguida, executamos
um estudo de caso – o Arquivo Família Vianna – para embasar nossa proposta de
manual de organização de arquivos pessoais do Cedoc/Funarte.
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2. UMA APROXIMAÇÃO NECESSÁRIA: ARQUIVOLOGIA, ARQUIVOS
PESSOAIS E ARQUIVOS DE ARTISTAS

Os arquivos pessoais estão presentes em inúmeras instituições de custódia,
atualmente. Sejam selas voltadas para a preservação da memória de um determinado
agente social, de um segmento ou mesmo da memória institucional, do desenvolvimento
das linguagens artísticas e das políticas públicas empreendidas para o setor, como no
caso do Cedoc/Funarte. Porém, eles ainda são objetos de muitos embates teóricosmetodológicos, devido à complexidade de sua constituição e à suposta liberdade com
que são acumulados.
Cada vez mais os arquivos pessoais são compreendidos sob os princípios
arquivísticos, fruto de um longo processo de atuação de teóricos e profissionais da área
que se dedicaram no reconhecimento de que “arquivos pessoais são arquivos”
(CAMARGO, 2009). Porém, a nossa experiência profissional junto aos arquivos de
inúmeras pessoas ligadas às artes sob a guarda do Cedoc, apontam para a tardia
aplicação de uma abordagem arquivística desses conjuntos, o que denota sua
marginalização em relação às principais discussões desenvolvidas no bojo da
Arquivologia nos últimos anos.
Como há uma preponderância considerável de arquivos pessoais ligados às artes
cênicas, eles constituem nosso locus privilegiado de observação, mas certamente, as
reflexões que serão desenvolvidas poderão ser aplicadas nas demais áreas que constam
como atribuições da Funarte: artes visuais e música. O devido reconhecimento da
especificidade de cada contexto de produção documental poderá engendrar uma
adequada organização dos registros presentes nos arquivos de artistas, como
genericamente designamos aqui.

2.1 ARQUIVOS PESSOAIS FACE À ARQUIVOLOGIA
Acumular papéis é uma atividade inerente ao homem. Esses papéis são oriundos
do seu agir no mundo: representam escolhas, ideias, atividades, práticas sociais e
culturais, enfim, um sem número de impressões e percepções da realidade. Todos nós
somos bem-sucedidos produtores de documentos. Apesar de serem tão diversos entre si,
16

tanto na forma quanto na função, os registros documentais que produzimos são dotados
de um sentido de conjunto, apresentam vínculos uns com os outros. É a proveniência
que os diferencia de outros conjuntos documentais e que, da mesma forma, confere sua
particularidade: para cada indivíduo, um arquivo.
De acordo com Bellotto, arquivos pessoais são definidos como
[...] o conjunto de papéis e material audiovisual ou iconográfico
resultante da vida e da obra/atividade de estadistas, políticos,
administradores, líderes de categorias profissionais, cientistas,
escritores, artistas etc. enfim, agentes sociais cuja maneira de pensar,
agir, atuar e viver possa ter algum interesse para as pesquisas nas
respectivas áreas onde desenvolveram suas atividades; ou ainda,
pessoas detentoras de informações inéditas em seus documentos que,
se divulgadas na comunidade científica e na sociedade civil, trarão
fatos novos para as ciências, arte e sociedade. (BELLOTTO, 2007:
266)

O pensamento arquivístico fundou seus paradigmas disciplinares fundamentais ao
longo do século XIX. A partir do advento das instituições voltadas para a guarda de
arquivos históricos, os documentos produzidos pelas administrações dos séculos
anteriores serviram de substrato para o ofício de arquivistas com formação em história,
idiomas antigos, paleografia e diplomática. Assim, foram privilegiados pelo pensamento
europeu tradicional os arquivos de instituições, distinguidos em públicos e privados.
Essa perspectiva, fundadora da disciplina, não esclarece o lugar dos arquivos pessoais,
os quais acabaram por ficar a cargo de bibliotecas (EASTWOOD, 2017).
Esse entendimento sobre os documentos produzidos por pessoas foi bastante
duradouro, constituindo-se como a tônica a respeito da destinação dos arquivos de
indivíduos até meados do século XX. Os documentos pessoais, designados como
manuscritos, eram frequentemente recolhidos e preservados em bibliotecas. Sua
organização alinhava-se aos preceitos da Biblioteconomia, uma vez que, segundo os
princípios tradicionais da Arquivologia, eles consistiriam em coleções (COOK, 1998).
Ao realizar um panorama sobre o contexto histórico acerca do debate teórico em
torno do arquivo pessoal, Hobbs (2016) nos fornece um espectro das principais questões
que teriam motivado o seu menor prestígio perante a disciplina. O predomínio dos
documentos governamentais ou de organizações na elaboração dos métodos, a não
atribuição de valor probatório aos documentos pessoais, a suposta impossibilidade de
restaurar a ordem original seriam algumas das razões que impactaram negativamente o
seu pleno status arquivístico.
17

De acordo com a autora, a partir da década de 1950, cada vez mais teóricos
lançaram luz sobre as propriedades dos arquivos pessoais e sobre a sua pertinência aos
principais fundamentos da teoria arquivística, destacando as contribuições de Chris
Hurley, Adam Cunnigham, Richard Cox, Sue MacKemmish, dentre outros (HOBBS,
2016).
No Brasil, muitos estudiosos também se dedicaram a integrar os arquivos pessoais
à Arquivologia. Lopez (2003) salienta que os documentos pessoais, assim como os
institucionais, se inserem no conceito de documento de arquivo, pois existe uma
correlação entre eles e as atividades desempenhadas pelo produtor. E para elucidar tanto
a produção quanto a preservação documental, se faz necessária a contextualização
arquivística. “A compreensão deste contexto é fundamental para que se possa perceber
os motivos responsáveis pelo arquivamento; isto é, o que o documento pretende provar”
(LOPEZ, 2003: 73).
Um dos principais argumentos que relativizam a necessidade de um tratamento
contextual da documentação de natureza pessoal consiste na subjetividade presente em
sua constituição. Os documentos são produzidos para atender às demandas imediatas de
seu produtor, são instrumentos e produtos das suas ações (CAMARGO, 2009). Por
outro lado, os titulares possuem, de fato, maior liberdade sobre a acumulação de seus
papeis, “consequência não somente das atividades e experiências do produtor do
arquivo, mas também de suas escolhas” (OLIVEIRA, 2012: 78). Porém, essa é
justamente uma de suas especificidades, daí a necessidade precípua da contextualização.
O distanciamento de tais documentos em relação aos ordenamentos jurídicos,
balizadores do funcionamento de instituições, não valida, por conseguinte, a aplicação
de métodos de organização “antiarquivísticos” (CAMARGO; GOULART: 2007). Esse
posicionamento vai ao encontro do que assinala Lopez (2003), especialmente quando
chama atenção para o fato de que o documento isolado não dá conta das relações
existentes com o seu titular, uma vez que o seu valor informacional pode não ser a razão
do seu uso imediato, dentro do contexto do arquivo a que pertence.
Camargo e Goulart refutam veementemente essa impregnação subjetiva atribuída
aos arquivos pessoais ao afirmar que tal posição corresponde a “um entendimento
superficial e linear dos princípios arquivístico” (2007: p.42). Dessa forma, as autoras
salientam que todo arquivo pessoal é um “conjunto indissociável, cujas parcelas só tem
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sentido se considerada em suas mútuas articulações e quando se reconhecem seus nexos
como as atividades e funções de que se originaram” (CAMARGO; GOULART, 2007:
35-36).
Camargo (2009: 36) ainda salienta que os arquivos pessoais são, essencialmente,
instrumentais, e não um fim em si mesmo.
Supor que todo arquivo, porque pessoal, tem uma dimensão
autobiográfica, eivada de distorções e conscientemente produzida, é
ignorar a condição probatória que emana das atividades ménagères. O
contrário é verdadeiro: se o arquivo pessoal fosse atividade finalística,
empenhada construção de determinada imagem, deixaria de ser
arquivo

Porém, consideramos que a subjetividade permeia – não a produção documental,
posto que arquivos pessoais não são coleções – a manutenção dos documentos em um
dado conjunto orgânico, referente às funções e atividades de um determinado indivíduo.
Especialmente quando lidamos com documentos imerso no universo das artes, muito
diversos, essa consideração é de grande valia para compreendermos os nexos existentes
entre eles e o titular. Entre as ações de produzir e de acumular documentos existe uma
série de dinâmicas que se estabelecem ao longo da vida do titular e que modulam os
critérios que determinam o que é guardado (HEYMANN, 2005).
Não apenas a decisão de guardar e os usos, mas também a forma como o titular se
relacionava com os seus registros, os ordenamentos, as marcas, as anotações
(HEYMANN, 2009), enfim, tudo aquilo que pode levar o arquivista a qualificar e
compreender o contexto de produção em que se insere um determinado arquivo pessoal.
Nesse sentido, Oliveira (2012: 14-15), em seu trabalho que visa destacar a descrição3
enquanto uma atividade de pesquisa, face ao movimento contemporâneo de
normatização desta função arquivística, ressalta que o
desenvolvimento da pesquisa na descrição arquivística tem como
objetivos principais tornar aparentes os relacionamentos entre o
contexto de produção dos documentos e os próprios documentos, além
da compreensão dos arquivos. Essa atividade tipicamente de pesquisa
– que envolve o pleno conhecimento não somente do contexto de
produção dos arquivos, dos vínculos arquivísticos, mas também dos
contexto social, cultural e político em que o arquivo é produzido –
extrapola a mera utilização de formatos de instrumento de pesquisa.

3

“Conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e de conteúdo dos documentos
para mentos elaboração de instrumentos de pesquisa” (ARQUIVO NACIONAL, 2005: 67).
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Observamos, pois, como os arquivos pessoais ganharam visibilidade e relevância
no contexto da Arquivologia, cujos debates engendram cada vez mais os principais
pressupostos teóricos desta disciplina. Neste breve apanhado, salientamos apenas alguns
deles, como o valor probatório inerente aos documentos de arquivo, inclusive os
pessoais e a importância do contexto documental para a compreensão mais ampla do
arquivo, com a finalidade de uma organização capaz de refletir, com a maior
proximidade possível, as inter-relações que lhe conferem sentido.
Através da observância de tais critérios, pretendemos lançar luz sobre o atual
estado da arte dos arquivos pessoais de artistas, em especial no âmbito do
Cedoc/Funarte, porém, já podemos adiantar que essa documentação se situa sobre uma
linha tênue entre o seu valor informacional secundário e uma abordagem contextual,
oscilando entre essas duas abordagens a todo o instante.

2.2 ARQUIVOS DE ARTISTAS: CONTEXTO E CONTEÚDO
Apesar da grande maioria dos arquivos pessoais custodiados pelo Cedoc/Funarte
estarem inseridos no âmbito das artes cênicas, devido à antiguidade da
institucionalização da área e das ações das entidades no campo da memória, assuntos
que abordaremos adiante, são muitos os casos de arquivos de artistas, independente da
linguagem, que receberam um tratamento inadequado.
Produzidos por indivíduos ligados às artes, no decorrer do exercício de suas
atividades, os arquivos de artistas não se equivalem a “arquivos artísticos”, pois as artes
consistem em uma – mesmo que seja a predominante – das expressões de seu titular.
Não devemos, dessa forma, convertê-la em atributo geral para todos os documentos
existente no arquivo (CAMARGO, 2009). Demarcamos tal observação logo de início,
devido a, não raro, encontrarmos arquivos de artistas clivados segundo critérios
temáticos quando transferidos para instituições de custódia. Documentos “alheios” ao
universo das artes muitas vezes não são incorporados às instituições.
Como exemplo, podemos citar o Arquivo de Brício de Abreu, crítico teatral,
editor, tradutor, dramaturgo e colecionador, hoje custodiado pelo Cedoc/Funarte.
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Adquirido pelo Conselho Federal de Cultura4 em 1972, a parcela referente ao teatro foi
encaminhada para o Serviço Nacional do Teatro (SNT), enquanto outra parte contendo
volumosa documentação sobre música e sobre o Rio de Janeiro foi destinada à
Biblioteca Nacional (PEREZ, 2018).
Esse episódio ilustra como tais conjuntos documentais se mantiveram à margem
dos principais debates acerca os arquivos pessoais e sua compreensão enquanto objetos
da Arquivologia, já iniciados nos anos de 1970. Em 1973, por exemplo, foi criado o
Centro de Pesquisa e Documentação em História Contemporânea do Brasil (CPDOC),
“a partir de um conjunto documental fundador do perfil de seu acervo e das linhas
iniciais de pesquisa: o arquivo pessoal de Getúlio Vargas” (CAMARGO, 2003: 29).
A tardia criação do setor de Arquivos Privados no Cedoc/Funarte é outra
evidência que nos permite chegar a tal constatação, uma vez que essa ação institucional
denota que o tratamento que lhes era destinado não contemplava o princípio
fundamental de preservação da proveniência. Nas instituições anteriores à atual Funarte
(Funarte antiga, SNT e Inacen) o procedimento padrão consistia na adoção de técnicas
advindas da Biblioteconomia.
O arquivo da artista plástica Djanira foi entregue à antiga Funarte em 1981, que
buscou organizá-lo através de um convênio com a Fundação Roberto Marinho. É
formado por documentos de diversas espécies e tipologias, os quais foram catalogados
em fichas segundo um código alfanumérico sequencial. No entanto, há documentos sem
qualquer registro ou folhas de um mesmo documento catalogadas enquanto documento
individual (FUNARTE, 2016).
Além da inadequação do método empregado para a sua organização, o qual
destituiu completamente o contexto imediato de produção, observamos também um
desconhecimento sobre os documentos que compõem esse universo enquanto um
campo com ordenamentos próprios, que origina, assim, documentos particulares. Há de
se destacar que, como o arquivo foi mantido reunido, há a possibilidade de um
investimento futuro com vistas a solucionar tais questões, o que não é mais uma
alternativa para muitos dos arquivos originários das outras instituições.
4

Conselho Federal de Cultura (CFC) foi criado em 1966 com as atribuições de formular a política
cultural nacional; articular-se com os órgãos estaduais e municipais; estimular a criação de Conselhos
Estaduais de Cultura; reconhecer instituições culturais; manter atualizado o registro das instituições
culturais; conceder auxílios e subvenções; promover campanhas nacionais e realizar intercâmbios
internacionais. Foi extinto em 1990 no governo de Fernando Collor de Mello (CALABRE, 2009).
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No Inacen, órgão que sucedeu o SNT em 1981, a rotina junto aos conjuntos
documentais deu continuidade à prática utilizada no processamento técnico adotado pela
entidade antecessora: a alimentação do seu acervo através dos documentos presentes nas
doações captadas pela campanha do Projeto Memória, fossem arquivos ou não.
a instituição, na sua iniciativa de ampliação de acervo, não privilegiou
uma abordagem arquivística. De fato, quando analisamos as doações,
percebemos que muitas foram dispersas pelo acervo segundo a espécie
documental. Fotografias, programas, livros e periódicos eram tratados
independentemente da sua procedência. Não identificamos uma
preocupação com a preservação da integridade dos conjuntos
documentais (CANTANHEDE; FONTANA, 2013: 2).

Mais uma vez salientamos que, à essa época, já haviam sido iniciadas as
discussões a respeito da necessidade de se empregar critérios arquivísticos na
organização de arquivos pessoais, enquanto que os arquivos de artistas sofriam severas
intervenções completamente alheias às essas novas proposições teórico-metodológicas.
Perduravam abordagens calcadas em modelos biblioteconômicos, os quais rompem
definitivamente com qualquer traço da proveniência e com o contexto de produção dos
documentos, em prol de uma descrição que privilegia o valor informacional dos
documentos, concebidos enquanto unidades autônomas.
No entanto, existia um “gargalo” entre a captação dos documentos e a capacidade
de organizá-los. Durante a breve, porém intensa existência da Fundacen, em
substituição ao Inacen, a partir de 1987, foi iniciada uma revisão de tais procedimentos.
Ao colhermos o depoimento de Sônia Rummert, que atuou como coordenadora da
Divisão de Documentação e Pesquisa do Centro Nacional de Estudos da Fundacen, nos
foi esclarecida a existência de parcelas de doações não tratadas, ou algumas totalmente
preservadas, enquanto outras foram completamente distribuídas pelo acervo, segundo
critérios apontados anteriormente: “Veja só, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte.
O que não houve tempo de esquartejar, ficou para ser esquartejado depois, entendeu?
Mas aí, quando nós chegamos, nós não permitimos mais, e os que chegaram a partir de
nós, não sofreram mais isso”5.
A iniciativa durou pouco tempo, já que a Fundacen foi extinta em 1990, porém foi
muito eficiente para garantir a preservação da integridade de muitos arquivos pessoais
de artistas, como o nosso estudo de caso, a Família Oduvaldo Vianna, cuja sua maior
parcela foi doada em 1987. Rummert ainda compartilhou conosco que foi a responsável
5

Entrevista de Sonia Rummert para a autora, em 01/06/2020.
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por receber a doação: “O acervo veio inteiro para mim, e ele foi reservado porque nós
não tínhamos quem tratasse, e a nossa preocupação [...] era preservar o fundo,
entendeu?” (RUMMERT, 2020) .
Após a interrupção das atividades da Fundacen e o lento estabelecimento do
IBAC, posteriormente da atual Funarte, a partir de 1994, os acervos das instituições
extintas foram reunidas no Cedoc. Em meio a essa complexa reestruturação, houve um
longo hiato no desenvolvimento da adequada abordagem dos arquivos pessoais que
passaram a ser custodiados pela nova instituição. E os impactos dessa ruptura são
severas, uma vez que são poucas as instituições custodiadoras voltadas especificamente
para as artes, no Brasil, o que deveria promover o Cedoc/Funarte a uma posição de
formulador de boas práticas junto aos arquivos pessoais de artistas.
No campo do teatro, Azevedo (2017) destaca o trabalho empreendido pelo Centro
de Documentação Teatral (CDT) da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da
Universidade de São Paulo (USP) e nos apresenta um panorama sobre as instituições
com documentação teatral no contexto de São Paulo. A maioria delas não é
especializada em teatro, mas possui alguns fundos ou coleções voltados para a área,
como o Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), o Museu Lasar Segall, o
Instituto Moreira Salles, a Academia Paulista de Letras, entre outros.
No que se refere aos arquivos pessoais e às fragilidades a que estão sujeitos, a
pesquisadora cita os conflituosos casos dos arquivos de Gianni Rato e Osmar Rodrigues
Cruz, daí a importância do CDT da USP, como um local adequado a receber tais
conjuntos documentais relacionados com o teatro paulista
[...] o Instituto Gianni Ratto recebeu financiamento para o tratamento
de seu acervo, mas ele permanece agora apenas sob os cuidados da
esposa e da filha do artista, dependendo de contatos pessoais para o
acesso ao arquivo, mantido em uma propriedade deixada pelo diretor e
cenógrafo. Também sob cuidados da herdeira está o arquivo de Osmar
Rodrigues Cruz. Ele forma o Instituto Osmar Rodrigues Cruz, criado
em 2009, que até onde se sabe resume-se a um CNPJ e um blog na
internet e está localizado em um apartamento privado (AZEVEDO,
2017: 92)

Percebemos, assim, que as dificuldades que permeiam o trabalho de organização
de arquivos de artistas não são uma exclusividade do Cedoc. Recentemente, o arquivo
de Augusto Boal passou por uma longa peregrinação. Transferido sob contrato de
comodato por tempo indeterminado pelo próprio titular, em 2009, para a Universidade
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Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Boal chegou a selecionar duas remessas
de documentos, porém após seu falecimento nesse mesmo ano, sua família autorizou o
recolhimento do restante de seu arquivo e biblioteca (FRANÇA, 2015).
Iniciava-se, em 2010, o périplo do arquivo de Boal. Preocupada com o acesso por
parte dos pesquisadores o mais breve possível, a família iniciou tratativas com
Fundação Darcy (Fundar) e rescindiu o contrato com a UNIRIO, que já havia começado
a organização do fundo. No entanto, o encaminhamento do arquivo para a Fundar não se
concretizou. Após a quase transferência do arquivo para o exterior – para a New York
University – ocorreu uma mobilização do governo brasileiro, que, através do então
ministro da educação Fernando Haddad, intermediou a sua ida para a Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 2011 (FRANÇA, 2015).
Na UFRJ, foi reiniciada a organização do arquivo de Augusto Boal que, para
atender às demandas de pesquisa, segundo as orientações expressas pela família, optouse por uma metodologia capaz de processar mais rapidamente a documentação textual,
num primeiro momento. E a escolha repousou na distinção de grandes séries:
Correspondências, Produção intelectual, Produção Intelectual de Terceiros, Diversos
(FRANÇA, 2015).
Há, nesse caso de forma muito clara, uma dialética entre o acesso/usos e a
adequada abordagem dos documentos de um arquivo pessoal. Como resultado,
processos infindáveis de organização, a despeito da urgência inicial, e com incalculável
prejuízo para a contextualização dos documentos, os quais perdem em valor probatório
face ao seu potencial informativo.
Para concluir a epopeia do arquivo de Augusto Boal, até o presente momento,
consta que ele, mais uma vez, foi transferido de entidade custodiadora. No final de
2019, a família de Boal doou seu arquivo para o Museu Lasar Segall, em São Paulo.
“Ele será incorporado à Biblioteca Jenny Klabin Segall, especializada em artes do
espetáculo”6.
Portanto, os arquivos pessoais de artistas parecem ainda se situar de forma bem
incipiente na Arquivologia. Mesmo que os arquivos pessoais sejam um objeto mais
recente e ainda constituam um desafio para a disciplina, no caso desses conjuntos
6

“Acervo de Augusto Boal vai para o Museu Lasar Segall, em São Paulo”. 11/12/2019.
http://www.crb8.org.br/15455-2/ Acesso em 25/07/2010.
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documentais, a multiplicidade dos documentos, a preponderância do uso imediato, do
caráter artístico de muitos documentos e a presença, algumas vezes, de artefatos fizeram
deles um território pouco explorado pelos princípios arquivísticos.
Outro aspecto que necessita ser apontado é a necessária interdisciplinaridade
junto aos profissionais das respectivas linguagens artísticas, que, no caso do Cedoc da
Funarte, abarca tanto o teatro, a dança, a ópera, o circo, a música e as artes visuais. Os
arquivos pessoais de artistas precisam ser analisados com a devida contextualização das
práticas empreendidas a partir dos pressupostos teóricos da arquivologia, como do
entendimento das dinâmicas próprias das artes, pois, somente assim será possível
compreender as funções e atividades que geraram os documentos, bem como nomeá-los
corretamente.
Nosso campo de observação privilegiado se situa nas artes cênicas,
especialmente o teatro, pois, dentro do contexto institucional da Funarte, ele configura
na maior parcela de seu acervo, incluindo os arquivos pessoais. Assim como o caso do
Arquivo de Augusto Boal, percebemos, em relação aos conjuntos documentais de
caráter pessoal, uma preponderância do valor informativo no uso dos documentos, em
detrimento do seu caráter contextual, o que acabou, na trajetória institucional,
impactando os métodos de organização, em especial quando tomamos fotografias de
espetáculos, croquis de cenários e figurinos e peças teatrais.
Esse comportamento dos usuários – muitas vezes artistas procurando textos para
montagem de espetáculo, fotografias para referências de seus trabalhos, ou mesmo
pesquisadores de pós-graduação – sedimentou, na tentativa de agilizar o acesso, uma
vertente de processamento técnico completamente desvinculado dos princípios
arquivísticos fundadores, como o princípio da proveniência. Ainda que alguns gestores
tenham tentado rever tal prática, conforme ocorreu na Fundacen, esses procedimentos
“antiarquivísticos” perduraram durante muitos anos, sobrevivendo às mudanças
estruturais dentro da administração pública federal.
Porém, como Fontana aponta, os critérios que balizam esse regime de consulta
por parte dos pesquisadores das artes cênicas se baseiam na emergência do
entendimento acerca do espetáculo enquanto a expressão singular da arte teatral,
fenômeno situado no final do século XIX nas primeiras décadas do século XX. Assim,
além dos registros “clássicos” ligados à cena (fotografias, croquis de cenário e de
25

figurino e o texto), coexistem uma infinidade de documentos que materializam as
atividades próprias do campo teatral
Os tipos de registros definidos como aqueles que são frutos da cena ou
dos processos de criação do espetáculo são, porém, apenas parte
daquilo que se encontra em conjuntos constitutivos do patrimônio
documental do teatro. De modo que é possível observar nos
acervos toda uma variedade de tipos documentais que não dizem
respeito à obra teatral, mas ao teatro como um campo expandido de
reflexão e investigação no qual se insere, inclusive, por fim, a própria
cena enquanto criação (Fontana 2017a: 15).

A autora também chama nossa atenção para como a própria dinâmica da
produção teatral no Brasil sofreu alterações, em meados do século XX, dando origem a
novas funções e atividades, o que impactou diretamente a produção documental.
O figurinista é um ofício que corresponde a uma das funções na
criação de um espetáculo, assim como o cenógrafo, o iluminador, o
ator, o diretor, etc. cada um desses gera documentos em algum grau
formalizados pelas ações que são responsáveis por empreender, assim
como acumulam registros que dizem respeito às competências que
definem suas funções. [...] é preciso deixar claro que os ofícios teatrais
não constituem categorias estanques, o significado de uma função
muda com o tempo, e definem contextos históricos no
desenvolvimento dessa arte na sociedade (Fontana 2017b: 43).

Portanto, ainda que situada no campo teatral, as observações da autora podem
ser estendidas para todos os arquivos de pessoas ligadas às artes: as premissas que
orientam a organização desses conjuntos não podem ser pautados pelos usos e interesses
de pesquisa, pois eles mudam de tempos em tempos. A abordagem também deve estar
atenta para as características do campo em que se situa o arquivo de um determinado
artista, para não incorrer em generalizações ou na perda de especificidade das dinâmicas
sociais que o permeiam, o que se refletirá diretamente nos processos de composição do
quadro de arranjo e de descrição dos documentos.
Eles deverão preconizar o contexto que rege a produção dos registros ali
contidos. É, pois, imprescindível que os conjuntos documentais produzidos por
mulheres e homens das artes no decurso de suas atividades, sejam devidamente
abraçados pela teoria arquivística, pois as suas características particulares, como a
presença de documentos com valor artístico e a grande variedade de espécies e tipos
documentais, não lhe destituem o seu status de arquivos. Pelo contrário, somente
enquanto documentos de arquivos é que eles podem ser compreendidos, em relação ao
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titular do arquivo e de suas atribuições, e não enquanto repositórios autônomos de
informação.
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3. OS ARQUIVOS E SUAS TRAJETÓRIAS: CEDOC/FUNARTE E O
ARQUIVO FAMÍLIA VIANNA

O Arquivo da Família Vianna é custodiado pelo Cedoc da Funarte, porém a sua
transferência ocorreu em outro contexto institucional. Realizada em diferentes etapas,
durante a década de 1980 e nos anos 2000, a doação da maior parte desse conjunto
documental se deu na ocasião da Campanha de Doação do Projeto Memória das Artes
Cênicas, promovida pelo Instituto Nacional de Artes Cênicas (Inacen). Devido a
acontecimentos que marcaram a história recente do país, desencadeados a partir de
1990, o acervo do Inacen e de outras entidades culturais foram reunidos e atualmente
fazem parte da Funarte.
Na presente seção, nos dedicaremos a expor, rapidamente, os principais eventos
que culminaram na formação do acervo do Centro de Documentação da Funarte, com
destaque para os seus arquivos pessoais. Posteriormente, iremos apresentar os titulares –
Oduvaldo Vianna, Deocélia Vianna e Vianninha – e a história custodial do Arquivo
Família Vianna.

3.1 UM ACERVO PARA AS ARTES BRASILEIRAS: BREVE HISTÓRICO DO
CEDOC/FUNARTE
A década de 1970 consistiu em um período de grande efervescência na área
patrimonial e cultural, quando transcorreu um processo de redefinição do papel do setor
cultural no seio do Estado. Alçada a uma posição estratégica, a ditadura civil-militar,
iniciada em 1964, desenvolveu uma política sistemática para a cultura. Foram
elaborados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) o Plano de Ação Cultural
(PAC), em 1973, com finalidade de financiamento de eventos culturais e a Política
Nacional de Cultura (PNC), em 1975,
que tinha como objetivos principais: gerar conhecimento sobre a
cultura brasileira; preservar os bens culturais; incentivar a
criatividade; difundir as criações e as manifestações culturais,
contribuir para o processo de integração nacional (CALABRE, 2009:
79).

Como resultado dessas iniciativas, foi criada a Fundação Nacional de Arte
(Funarte), em dezembro de 1975. Gozando de autonomia administrativa, patrimonial e
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financeira, e dotada de personalidade jurídica de direito privado (BOTELHO, 2001),
suas atribuições, segundo seu Estatuto, consistiam em:
I- Formular, coordenar e executar programas de incentivo das
manifestações artísticas;
II- Apoiar a preservação dos valores culturais caracterizados nas
manifestações artísticas e tradicionais representativas da personalidade
do povo brasileiro;
III- Apoiar as instituições culturais oficiais ou privadas que visem ao
desenvolvimento artístico nacional para os quais deveriam sempre ser
observadas as diretrizes, os objetivos e os planos do Ministério da
Educação e Cultura7.

Nesse momento, a área do teatro é representada, na estrutura da administração
pública federal, pelo Serviço Nacional do Teatro (SNT), criado no início do Estado
Novo, em 1937. Porém, estava prevista a criação de um instituto voltado para o teatro
dentro da estrutura da Funarte, o que se chocava frontalmente com a missão do SNT. Na
verdade, a ideia era que fosse absorvido pela nova instituição, gerando intensos debates
no meio cultural e teatral, a qual desejava manter a autonomia institucional da área. Essa
discussão se prolongou até o início da década de 1980, quando então, numa tentativa de
conciliar os interesses dos profissionais do teatro e as possibilidades do MEC, foi criado
o Inacen8.
O Inacen dispunha de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Era
era subordinado diretamente à Secretaria da Cultura e contava com o apoio da Fundação
Nacional de Arte no tocante à estrutura e recursos humanos. Seu regimento interno
dispunha a seguinte organização:
Art. 29 - INACEN terá a seguinte estrutura:
Conselho -Deliberativo
II - Presidência
Serviço Brasileiro de Teatro
Serviço Brasileiro de Dança
Serviço Brasileiro de Circo
Serviço Brasileiro de Opera
Divisão Administrativa e Patrimonial
Divisão de Pessoal
Divisão Financeira
Divisão de Documentação e Difusão Cultural9

7

BRASIL. Decreto n.º 77.300, de 16/03/1976.
BRASIL. Portaria n.º 628, de 25 /11/1981.
9
BRASIL. Diário Oficial da União de 12 de janeiro de 1982. p. 29. Seção 1.
8
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Antes, porém, do advento do Inacen, ainda em 1976, o SNT havia implementado
uma importante ação de preservação e difusão da memória do teatro, sob o título de
Projeto Memória do Teatro:
Considerando que é do interesse do Serviço Nacional de Teatro a
preservação da Memória do Teatro Brasileiro, encontra-se em
andamento um projeto que visa o levantamento, cadastramento e
registro de dados nos mais diversos setores da atividade teatral. O
projeto engloba operações de pesquisa, classificação e expansão do
acervo documental, coleta de depoimentos, e registros de
acontecimentos e obras teatrais através de publicações. Todas essas
operações compreendem a preservação dos textos do teatro brasileiro
e registro da atuação cênica, com a documentação do espetáculo
teatral (e de seus participantes) no passado e no presente. (SNT, Plano
de Atividades, 1976.)

Buscando uma dinamização do SNT, uma instituição que sofria com as
imobilidades de estrutura administrativa, considerada obsoleta na época, a gestão
iniciada em 1974 e encabeçada pelo empresário teatral Orlando Miranda, promoveu
várias iniciativas de modernização (projeto de popularização de ingressos de teatro,
circulação de espetáculos de fora do eixo Rio-São Paulo, premiações, publicação de
obras). Uma delas seria a expansão do acervo documental, a ser implementada pela
Campanha de Doação, lançada como parte integrante do Projeto Memória, em 1978.
Com o intuito de preencher as lacunas da história do teatro brasileiro, a
Campanha foi veiculada em periódicos de grande circulação, além de ser divulgada em
teatros através de cartazes e de exposições com os documentos captados. Também eram
distribuídos e enviados ofícios a embaixadas, grupos teatrais e artistas.
Solicitamos o seu interesse para o crescimento do Acervo Teatral e do
Banco de Peças. Para o primeiro aceitamos, em caráter de doação ou
permuta, quaisquer materiais documentais relativos ao teatro brasileiro
do passado e do presente, tais como: fotos, programas de peças,
cartazes, revistas especializadas, documentos de personalidades do
teatro, etc. Para o segundo, pedimos encaminhamento de textos
teatrais, publicados ou não, desde que sejam de autores teatrais já
conhecidos. (SNT. Ofício-circular n.º 01/1978)

Essas duas estruturas, Acervo Teatral e Banco de Peças, as quais compunham
um Setor de Documentação vieram a substituir, em 1976, o antigo Museu do SNT.
Embora criado em 1958, o Museu nunca entrou em funcionamento, devido à ausência
de condições efetivas. A partir desse amplo chamamento, o SNT passou receber um
grande volume de doações, de todo o país e das mais diversas proveniências: artistas,
companhias profissionais e amadoras, grupos experimentais de teatro e dança, diretores,
coreógrafos, cenógrafos e pessoas “comuns” (CANTANHEDE; FONTANA, 2013).
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Muitas dessas doações configuravam arquivos pessoais, conforme os registros
que documentam a sua entrada. Porém, como a principal motivação da campanha
consistia em alimentar os novos setores criados, além da já existente Biblioteca, o
procedimento empregado era separar os documentos segundo o gênero e a espécie e
encaminhar para tais unidades de processamento técnico (CANTANHEDE;
FONTANA, 2013). Alguns conjuntos foram mantidos íntegros devido ao descompasso
entre a grande entrada de doações e a capacidade que o órgão dispunha de absorvê-los,
ou seja, de organizá-los e disponibilizá-los à consulta. Outro aspecto se refere ao início
de reformulação das práticas empregadas, no final da década de 198010, mas que, devido
à conjuntura política, foi interrompida.
No final do ano de 1987 foi realizada mais uma alteração na configuração
institucional do âmbito das artes cênicas. O então recente Ministério da Cultura (MinC),
de 1985, passa a ter em seu organograma a Fundação Nacional de Artes Cênicas11
(Fundacen). Com a Fundacen, a área das artes cênicas adquiria autonomia financeira,
patrimonial e administrativa, desligando-se definitivamente de qualquer tutela em
relação a Funarte, o que ia ao encontro de uma antiga reivindicação da classe. A
Fundacen entrou em funcionamento em 1988, após a publicação do seu estatuto pelo
Decreto n.º 95.675, de 27 de janeiro de 1988, o qual, dentre outras ações, estipulou a sua
estrutura:
Art. 6º A FUNDACEN tem a seguinte estrutura básica:
1. Conselho Deliberativo
2. Presidência
3. Conselho de Administração
4. Instituto de Teatro
5. Instituto de Dança
6. Instituto de Ópera
7. Instituto de Circo
8. Centro de Estudos
9. Centro de Técnico
10. Diretoria de Planejamento e Administração

Apesar das várias reformas administrativas, a Campanha de Doação não foi
interrompida em nenhum desses momentos, sendo responsável por captar um grande
volume de documentos, os mais variados possíveis, para as instituições voltadas para o
teatro e, posteriormente, para as artes cênicas. Porém, em 15 de março de 1990, o
presidente Fernando Collor de Melo assinou a Medida Provisória n.º 151,
10
11

FUNDACEN. Relatório de Atividades 1988. Arquivo Institucional. CEDOC/Funarte.
BRASIL. Lei no 7.624 de 5 de novembro de 1987.
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regulamentada pela lei no 8.029, de 12 de abril de 1990. De acordo com as suas
disposições, foram extintas 24 entidades da administração pública federal, demitindo-se
e desarticulando-se sensivelmente diversas instituições culturais federais do país, dentre
elas, a Fundacen.
Sob o argumento de dinamizar a administração pública, tal política também
reduziu de 23 para 12 o número de Ministérios. O MinC foi transformado em Secretaria
da Cultura, diretamente vinculada à Presidência da República, situação que foi revertida
pouco mais de dois anos depois, pela Lei n.º 8.490, de 19 de novembro de 1992, pelo
governo Itamar Franco. Outra providência foi a criação do Instituto Brasileiro de Arte e
Cultura (IBAC), o qual absorveu as funções as extintas Funarte, Fundacen e Fundação
do Cinema Brasileiro, suas receitas e dotações orçamentárias, direitos e obrigações,
acervos documentais e patrimoniais e parte do pessoal.12 Apesar das duas últimas terem
sido transformadas em fundação em 1987, seus acervos detinham documentos que
remontavam o Estado Novo, quando foram criadas as instituições que as antecederam.
INSTITUIÇÃO

ORIGEM DO ACERVO

 Material produzido e editado pela
própria instituição;
Funarte (1975-1990)

 Aquisição planificada de material
bibliográfico, com verba própria, nas
áreas de artes plásticas e gráficas,
fotografia e música;
 INCE (1936-1966);

FCB13 (1987-1990)

 Cinemateca Brasileira (1946- );
 INC (1966-1976)
 Embrafilme (1969-1990);

Fundacen (1987-1990)

 SNT (1937-1981);
 Inacen (1981-1987).

Tabela 1: Instituições extintas em 1990 e origem dos acervos.14
12

Criação do IBAC também foi regulamentada pela Lei n.º 8.029, de 12 de abril de 1990, a qual dispõe
sobre a extinção da FUNARTE, da FUNDACEN e da FCB.
13
Em 2013 mais houve uma modificação administrativa no Ministério da Cultura que designou a
Secretaria do Audiovisual como a esfera competente para assuntos relacionados ao cinema. Portanto, essa
parcela da documentação está sendo separada para ser entregue ao Centro Técnico de Áudio Visual
(CtAV). Portaria n.º 40, de 30 de abril de 2013.
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Segundo Fonseca (2007), entre a extinção, anunciada em 15 de março de 1990, e
a implantação oficial do IBAC, em 1991, foi promovido um desmantelamento das
atividades dessas instituições. Como resultado, as ações concernentes à reunião dos
acervos das três fundações foram realizadas de acordo com a urgência da ocasião: sem
maiores planejamentos e de maneira inadequada, situação agravada pela demissão de
um grande número de funcionários não estáveis (concursados com menos de 5 anos de
atuação ou sem concurso público).
Desde o colapso, o intuito dos profissionais remanescentes na então nova
instituição resultante foi justamente normalizar as condições do acervo e possibilitar, o
acesso do público. Muitos problemas não solucionados eram do conhecimento da
equipe, que estabelecia planos de ação e metas para serem cumpridas, dentro das
devidas limitações estruturais que se estabeleceram com o advento da extinção das
Fundações originárias:
 O mapeamento de todos os arquivos administrativos das extintas
Fundações, que se encontram dispersos por diversas unidades do IBAC, e
muitos deles em péssimas condições de guarda, bem como o início da
identificação dos documentos da FUNDACEN para futura análise e
seleção. Iniciou-se, também, a organização dos processos do
SNT/FUNDACEN;
 A identificação e acondicionamento de todos os arquivos ditos
“privados” da FUNDACEN, que se encontravam em caixas, na mais
completa desordem (...);
 A unificação das três coleções de periódicos correspondente a cada uma
das Fundações e respectiva organização. Encontra-se atualmente toda
tratada, faltando apenas ser inserida na base de dados (...);
 A unificação das obras de referência das três Fundações tratamento
técnico e inserção na base de dados15 (grifo nosso).

É exatamente nesse conturbado contexto em que surgiu o Cedoc. O fragmento
destacado na citação acima resume em poucas linhas o impacto negativo sobre o
patrimônio documental cultural ocasionado pela extinção e unificação de três
instituições distintas em uma única. E a documentação resultante da Campanha de
Doação sofreu diretamente as consequências desse processo. Esses “arquivos ditos
privados”, foram acondicionados juntamente com outros conjuntos de caráter similar,
provenientes das outras instituições, mas em menor número.

14

Obtida a partir da modificação da tabela original, gentilmente cedida por Joelma Neris Ismael,
bibliotecária e atual coordenadora do Cedoc.
15
IBAC. Relatório de atividades 1993. Arquivo Institucional. CEDOC/Funarte.
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Em 1994, no final do governo Itamar Franco, através da Medida Provisória n.º
610 de 8 de setembro, o IBAC passou a denominar-se, mais uma vez, Funarte. A
Fundação Nacional de Artes (Funarte) é o órgão responsável, no âmbito da
administração pública federal, pelo desenvolvimento de políticas de fomento às artes
visuais, à música, ao teatro, à dança e ao circo. No entanto, a “nova” Funarte configurase como uma instituição diferente da anterior, no que diz respeito à estrutura básica e ao
objeto. A modificação consistiu apenas em uma troca de nomes, não representando
qualquer retomada da instituição extinta, e sim da continuidade do que era exercido pelo
IBAC. Esse dado é importante para que a retomada do nome não seja confundida com
uma suposta continuidade da trajetória da instituição criada em 1975.
De fato, a descontinuidade é uma constante na história do setor cultural
brasileiro e de suas instituições. Recentemente, o Ministério da Cultura, cuja extinção
fora revertida em 1992 pelo governo de Itamar Franco16, foi novamente apagado da
estrutura ministerial e transformado em Secretaria Especial da Cultura. Após breve
passagem pelo Ministério da Cidadania, a Secretaria se encontra subordinada ao
Ministério do Turismo. Portanto, o Centro de Documentação e Informação da Funarte
(Cedoc) é fruto desta complexa história e seu acervo reflete a dinâmica das políticas
culturais empreendidas no país ao longo da história.

3.2 COMPANHEIROS DE VIAGEM: O ARQUIVO FAMÍLIA VIANNA
O Arquivo Família Vianna é composto por documentos de três titulares: Oduvaldo
Vianna, sua esposa Deocélia Vianna e seu filho Oduvaldo Vianna, mais conhecido
como Vianninha. Este arquivo compreende quase 50 anos de produção intelectual
(1930-1984) em diversas áreas de atuação artística: teatro, rádio, televisão e cinema.
O patriarca da família, Oduvaldo Vianna (1892-1972) foi um dos mais ativos
fundadores da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT), em 1917. Possui
grande importância no movimento de adoção da prosódia brasileira nos palcos, em
substituição à lusitana, predominante até as primeiras décadas do século XX. Casou-se
com Deocélia Requião em 1935 e, após a instauração do Estado Novo, o casal mudouse para Argentina, pois devido à sua simpatia ao Partido Comunista, as oportunidades
de trabalho ficaram mais escassas (COSTA, 2005).
16

Lei n.º 8.4909 de 9 de novembro de 1992.
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Foi no país vizinho que Oduvaldo se iniciou como radionovelista. Após sua
passagem pelo teatro e pelo cinema, seria através do rádio que Oduvaldo Vianna
alcançaria a consagração profissional. Ao retornar ao Brasil, em 1940, ele foi
responsável por introduzir o gênero das radionovelas, onde atuou por mais de 20 anos
em emissoras de São Paulo (Rádio São Paulo, Rádio Panamericana, Rádio Difusora) e
do Rio de Janeiro (Radio Nacional). Na Rádio Difusora, onde ingressou em 1945,
Oduvaldo produziu a maior parte de sua obra para o rádio: lançou algumas séries de
radioteatro, como Pensão Familiar Beco do Paraíso, Encontro com a Morte e
Obrigado, Doutor, e cerca de 170 novelas (COSTA, 2005).
Já na década de 1950, conhecida como a “era do rádio”, a radiodifusão passou a
ocupar um papel central na produção cultural e artística do país. A democratização ao
acesso de aparelhos de rádio, bem como a diversificação da programação, permitiu que
sua penetração na sociedade contemplasse públicos os mais variados possíveis
(CALABRE, 2004). Devido a essa expansão, Oduvaldo necessitava dar conta de uma
grande demanda por textos dramatúrgicos, fossem seriados ou unitários. Para tanto,
contava com o apoio de sua esposa, Deocélia.
Deocélia Vianna (1914-1987), esposa de Oduvaldo, teve uma carreira muito bemsucedida e intimamente relacionada com o rádio, além ter escrito teleteatros e textos
para fotonovelas. Para auxiliar o marido com os diversos contratos, passou a participar
ativamente da produção e seu nome acompanhava o do marido em algumas obras.
Datilografava seus textos e o auxiliava na produção de muitos títulos de radionovelas
(LOPES, 2011).
Ajudava-o também nas traduções e nas adaptações, pois, para dar conta de tanta
demanda, ele se inspirava em clássicos da literatura nacional e universal, bem como
adquiria novelas de autores argentinos, as quais eram traduzidas e adaptadas ao
ambiente brasileiro (COSTA, 2005). Na Rádio Difusora, assumiu a programação
feminina, apresentando programas de consultório sentimental e sobre a rotina da donade-casa da época (LOPES, 2011).
A produção do casal é extensa, embora não exista um levantamento que precise
ao certo todos os títulos de sua autoria (tanto de Deocélia quanto do marido), pois
alguns textos podem não ter sido preservados em seu conjunto documental. A grande
maioria das novelas existentes no acervo sob a guarda do CEDOC que indicam
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Deocélia como autora também citam o nome de Oduvaldo. Em seu arquivo pessoal
existem os seguintes títulos, de autoria exclusivamente sua: Calvário de Uma Mulher
(1944), Pelos Caminhos da Vida (1946), Adversidade (1950), Perseguição (1950),
Estrada sem Fim (1951), Alvorada de Sonhos (1951), Manhãs de Sol (1951) e Baile de
Máscara (1952).
Deocélia e Oduvaldo foram dois profissionais do rádio de mérito e de grande
reconhecimento que sempre deixaram bem claro suas inclinações políticas e diretrizes
ideológicas. Ambos e, depois, seu filho, participavam de reuniões do Parido Comunista
Brasileiro (PCB), muitas delas em sua própria residência17.

Figura 1: Foto da família Vianna. Da esquerda para direita: Deocélia, Vianninha e Oduvaldo.
s.d. Fotógrafo não identificado. Arquivo Família Vianna. Cedoc/Funarte.

Oduvaldo Vianna (1936-1974) possuía o mesmo nome do pai que, para diferenciálo, o chamava de Vianninha. Sobre a influência política que as atividades de Deocélia e
Oduvaldo exerceram, é ilustrativa a passagem em que, ainda menino, foi para a Avenida
Ipiranga, na capital paulista, distribuir santinhos e pedir votos para seu pai, candidato a
deputado estadual pelo PCB (VIANNA, 1984). Vianninha nos legou uma dramaturgia
17

Conforme a própria Deocélia narra um episódio em sua autobiografia, certo dia toda a casa foi ocupada
por reuniões: mulheres com Deocélia no quarto do casal, intelectuais com Oduvaldo na sala, Juventude
Comunista no quarto de Vianninha e Agildo Barata com o Comitê Estadual do PCB em pé na cozinha,
pois haviam acabado as cadeiras. “Se o DOPS aparecesse, a colheita seria ótima” (VIANNA, 1984: 97)
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extremamente comprometida com a luta política que caracteriza o momento da sua
produção, entre os anos 1950 e 1970.
Sua estreia como ator foi no Teatro de Arena, em 1956, em São Paulo, onde atuou
até 1960. No ano seguinte, participou da fundação do Centro Popular de Cultura (CPC),
ligado à União Nacional dos Estudantes (UNE). Com o golpe militar de 1964 e o
incêndio do prédio da UNE, o CPC encerrou suas atividades. Porém, alguns de seus
integrantes organizam o grupo Opinião para protestar contra a ditadura, como
Vianninha, Ferreira Gullar, Armando Costa, Paulo Pontes, dentre outros.
Com o endurecimento do regime, a partir da edição do Ato Institucional n.º 5, em
1968, começou a escrever obras para televisão, concomitantemente ao teatro. O
programa A Grande Família, de 1973, é a mais conhecida delas, recebendo uma versão
recente entre os anos de 2001 a 2014. Vianninha veio a falecer no ano seguinte, em
virtude de um câncer de pulmão, aos 38 anos. Durante seus últimos dias, dedicou-se na
finalização da peça Rasga Coração. Assim como fazia com Oduvaldo, Deocélia auxiliou
na transcrição e datilografia do texto ditado pelo filho ao gravador (VIANNA, 1984). A
peça recebeu um prêmio no concurso do SNT, porém só pode ser encenada cinco anos
mais tarde.
Ao longo de sua curta, porém intensa vida, escreveu, além da consagrada Rasga
Coração, importantes obras para o teatro, como Chapetuba Futebol Clube (1959),
Quatro Quadras de Terra (1963), Moço em Estado de Sítio (1965), Se Correr o Bicho
Pega, se Ficar o Bicho Come (1965), Telecoteco Opus n.º 1 (1967), Dura Lex, Sed Lex,
no Cabelo só Gumex (1967), Meia Volta Vou Ver (1967), Papa Highirte (1968), A
Longa Noite de Cristal (1971), Em Família (1972), Allegro Desbundaccio (1973), todas
presentes em seu arquivo.
É possível perceber, mesmo com um panorama biográfico bem sucinto sobre cada
um dos Viannas, que a família compartilhava a mesma vocação pela dramaturgia e pelo
engajamento político. Eles também trabalhavam juntos. Oduvaldo e Deocélia,
principalmente, mas também Vianninha formavam uma grande equipe de trabalho e,
através de junção de suas forças criativas, foram capazes de alcançar um alto nível de
produtividade. Além da grande produção, todos são reconhecidos por elaborarem obras
de grande qualidade artística. Esse é um aspecto, portanto, que não pode ser ignorado ao
levarmos em consideração as especificidades desse conjunto documental.
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Figura 2: Oduvaldo Vianna e Vianninha trabalhando juntos. s.d. Fotógrafo não identificado.
Arquivo Família Vianna. CEDOC/Funarte.

Muitos dos documentos que registram essa intensa atividade artística dos três
componentes da família de Oduvaldo Vianna se encontram no CEDOC da Funarte. A
sua doação se deu em quatro episódios diferentes e foi realizada por doadores distintos.
A primeira etapa da doação ocorreu em 1982, durante a Campanha de Doação do
INACEN, através da viúva de Oduvaldo Vianna Filho, Maria Lúcia Lousada Marins e
englobava principalmente textos para a televisão e textos teatrais de seu marido, dentre
outros documentos, totalizando 100 títulos (LOPES, 2015).
No final do ano de 1987, ainda no contexto da Campanha de Doação, mas já na
Fundacen, ocorreu uma segunda doação, dessa vez por Vinícius Vianna, filho mais
velho de Vianninha, fruto de seu primeiro casamento. Ele trouxe para a instituição mais
textos de seu pai e uma grande quantidade de textos de Oduvaldo e Deocélia Vianna,
contabilizando, aproximadamente, 1.150 títulos. Desse somatório, a maioria absoluta
consiste em papéis do patriarca dos Vianna, que, só para o rádio, escreveu 123
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radionovelas, sem contar outros tipos de textos para a produção radiofônica. O material
que compõe o acervo é diversificado: compreende desde documentação pessoal e
fotografias até um vasto volume de peças de teatro, teleteatros, radioteatros, telenovelas
e roteiros cinematográficos (LOPES, 2011).

Figura 3: Nota sobre a doação realizada por Vinícius Vianna para a campanha de doação do
Projeto das Artes Cênicas. Diário do Pará, 5/1/1988. p.7.

Em duas ocasiões mais recentes, nos anos de 2006 e 2008, na atual Funarte, a
viúva de Vianninha, Maria Lúcia, efetuou mais duas pequenas doações contendo
originais e cópias de textos, cartazes, programas, convites, revistas e fotografias. Tais
transferências ocorreram após concluída a organização do arquivo, ocorrida entre 2005
e 2006. Claro que tais documentos possuem interrelação com os doados anteriormente,
sendo importante a sua integração ao conjunto documental. No entanto, as constantes
doações em parcelas dificultam a sua organização. Mesmo assim, tais acréscimos foram
realizados e, atualmente, todo esse universo pode ser explorado pelos pesquisadores e
demais usuários do Cedoc (LOPES, 2015). Na seção a seguir, abordaremos como ocorre
o seu acesso, os princípios empregados em sua organização para, a partir dessa
experiência, propor algumas ações que visem normatizar o processamento técnico de
arquivos pessoais no Cedoc/Funarte.
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4. POR DENTRO DO ARQUIVO FAMÍLIA ODUVALDO VIANNA: OU
CONSTRUINDO UM MANUAL DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS
PESSOAIS PARA O CEDOC/FUNARTE
A organização do Arquivo Família Oduvaldo Vianna, em 2006, foi paradigmática
para o Cedoc, pois deu início a ações pautadas por critérios arquivísticos junto aos
arquivos pessoais de artistas custodiados pela instituição. A partir de então, foi
idealizado um setor de Arquivos Privados, o qual, ainda que não conste oficialmente na
sua estrutura administrativa, demarcou uma virada teórico-metodológica de grande
importância na abordagem de tais conjuntos documentais. Porém, juntamente com esse
esforço, algumas permanências se fizeram presentes.

4.1

COMPREENDENDO

A

ORGANIZAÇÃO

DO

ARQUIVO

FAMÍLIA

ODUVALDO VIANNA
Após ser concluída sua organização, o Arquivo Família Oduvaldo Vianna passou
a ocupar, ao todo, 150 caixas. Os documentos foram classificados em três arranjos
distintos, um para Oduvaldo pai, um para Deocélia e outro para Oduvaldo filho. Embora
não tenhamos participado das escolhas metodológicas empregadas no processamento do
conjunto, acreditamos que tal decisão foi acertada.

Figura 4: Aspecto do acondicionamento do Arquivo Família Oduvaldo Vianna no
Cedoc/Funarte.
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À primeira vista, o título Família Oduvaldo Vianna nos leva a crer que se trata de
um único fundo. No entanto ele é constituído por registros documentais de três titulares,
cada um deles representados por um quadro de arranjo. Mantê-los separados, porém
unidos, diz muito sobre a dinâmica familiar estabelecida entre eles, a qual se estendia
para o trabalho. Ainda que possuíssem seus projetos próprios, estavam sempre trocando
e em contato uns com os outros. Essa relação é bastante nítida entre o casal, que dividia,
inclusive, a autoria de muitas radionovelas. “Em carta ao amigo Reis Perdigão,
Oduvaldo refere-se ao trabalho dela: ‘Minha mulher é meu braço direito. A metade da
minha produção é feita por ela. Acho que ambos acertamos’” (COSTA, 2006).
Sob outra perspectiva, a produção de Vianninha também se relacionava com seus
pais, conforme ele próprio reconhecia. Oduvaldo exerceu um relevante papel de mentor
intelectual e político para seu filho:
Em entrevista a Alfredo Souto de Almeida, Vianninha falou sobre a
influência que recebeu do pai: “Acho que aprendi sempre vendo meu
pai ditar as peças dele, as novelas dele, durante toda a vida [...] E eu
acho que através disso que fui muito influenciado, mesmo. Inclusive
eu tenho a impressão de que a influência é direta até no tipo de
tratamento, no tipo de diálogo, um pouco sincopado, uma série de
coisas que meu pai teve como característica”18.

Já Deocélia colaborou diretamente para a finalização da peça Rasga Coração,
datilografando o que Vianninha, internado já em estado crítico em decorrência do
câncer no pulmão, ditava a um gravador. Depois ele corrigia as transcrições e devolvia à
mãe (VIANNA, 1984). Politicamente atuante junto ao Partido Comunista Brasileiro
assim como o marido, o que certamente reforçou as escolhas políticas de seu filho, ela
conclui sua autobiografia com uma dedicatória de Vianninha:
Finalizando reproduzo a dedicatória de meu filho em seu livro
Opinião, que deixou Oduvaldão louco de alegria e felicidade e... a
mim também:
“Pai, mãe, amigos e companheiros, se não fossem vocês eu não
chegaria a esta Opinião19, Vianninha” (VIANNA, 1984: 228).
18

“Rasga Coração”. http://portais.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/familia-vianna/rasgacoracao/ Acesso em 28/07/2010.
19
Não temos informações sobre o livro ao qual se refere Deocélia. Opinião foi um grupo teatral de
protesto e resistência contra o regime militar formado por artistas provenientes do Centro Popular de
Cultura da UNE, fechado pela ditadura em 1964. Vianninha era um de seus líderes, ao lado de Ferreira
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Ao mesmo tempo em que foram respeitadas as respectivas proveniências para a
organização dos três arquivos, foram preservados conceitualmente unidos sob o título
Família Oduvaldo Vianna. Tal opção trouxe uma importante dimensão que diz respeito
ao contexto de produção dos documentos. O compartilhamento de experiências de
trabalho configura-se uma das características inerentes ao conjunto documental e, por
essa razão, se faz evidente por meio da reunião dos arranjos de cada titular sob o título
Família Vianna.
Certamente que essa concepção foi elaborada após intensa pesquisa sobre a
família e seus componentes, o que ratifica a importância desse investimento para uma
compreensão mais satisfatória das peculiaridades que norteiam os diferentes regimes de
acumulação em cada arquivo. Contribuiu diretamente para este resultado a presença de
uma profissional ligada às artes cênicas, o que reforça a constituição de equipes
interdisciplinares para a organização de arquivos de artistas. Não que o arquivista não
seja capaz de realizar tal empreitada, no entanto, cada campo disciplinar possui suas
especificidades e, portanto, é conveniente contar com a mediação de quem pertence a
ele.
Os arranjos são divididos em séries, segundo grandes áreas de atuação de seus
respectivos titulares. No arranjo elaborado para o arquivo de Oduvaldo, as séries são: 1.
Homem de Teatro; 2. Rádio; Profissional de Televisão; 3. Profissional de Televisão; 4.
Homem de Cinema; e, por fim, 5. Documentos Pessoais. Para o arquivo de Deocélia,
temos: 1. Autora de Radionovelas e Programas de Rádio; 2. Autora de Crônicas,
Fotonovelas, Memórias, Romance e Teleteatros; e 3. Documentos Pessoais. O arranjo
do arquivo de Vianninha subdivide-se em: 1. Autor de Teatro e Rádio; 2. Profissional
de Televisão e Cinema; e 3. Documentos Pessoais.
Consideramos essa estrutura satisfatória, pois evidencia as funções e atividades
exercidas por cada um, das quais resultaram os registros documentais ali representados.
Porém, a denominação das categorias não é a mais adequada, as quais deveriam
intitular-se Grupos e Subgrupos. “A característica norteadora para constituição de um
grupo de fundo é, antes de tudo, o conjunto das funções que justificam a existência do

Gullar, Paulo Pontes, Tereza Aragão, Denoy de Oliveira, João das Neves, Armando Costa e Pechin Plá.
Produziram, ainda em 1964, um show musical de mesmo título, do qual participaram Nara Leão (depois
substituída por Maria Bethânia), Zé Kéti e João do Vale, sob direção de Augusto Boal. BETTI, Maria
Silvia. Artistas brasileiros: Oduvaldo Vianna Filho. São Paulo: Edusp/Fapesp, 1997
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departamento que lhe equivale” (BELLOTTO, 2007: 149). Série é definida, pelo léxico
internacional de terminologia arquivística, como uma sequência de documentos que se
relacionam com uma mesma função, conforme pontua Bellotto. A autora ainda alerta
que
O uso simultâneo da palavra série para designar organismos; para
denominar sequência de documentos da mesma tipologia, da mesma
função, do mesmo “assunto”; ou ainda para denominar uma
aglutinação de fundos, como na arquivística francesa, pode gerar
confusões, tanto para o tratamento técnico levado a efeito pelo
arquivista, quanto para os próprios usuários (BELLOTTO, 2007: 153)

Outra estratégia empregada na organização, especialmente no arquivo de
Oduvaldo, reside na pesquisa empreendida na identificação dos documentos, ainda que
situada no âmbito dos estudos das artes cênicas20. Mesmo que sem o respaldo das
ferramentas teóricas da diplomática contemporânea, foi iniciado um valioso trabalho de
determinação dos nomes dos documentos.
A identidade do documento de arquivo se mostra através dos
elementos que o integram: sua estrutura e substância. Estão
representadas através de regras, que contém elementos intrínsecos e
extrínsecos. Estes caracteres são estudados do ponto de vista da
diplomática e também da arquivística [...]. Esta capacidade de provar
o que lhe dá origem é resultado da especial relação que o documento
possui com o órgão que o produz, o vínculo que se revela no conteúdo
pela atividade registrada, que constitui o núcleo de sua identidade
(RODRIGUES, 2009: 8)

No futuro, essa iniciativa poderá servir de base para a identificação de tipos
documentais produzidas no teatro e no rádio, por exemplo. Porém, será necessário
adotar um maior rigor teórico-metodológico – por se tratar de uma função arquivística –
para realizar o levantamento dos elementos que constituem esses documentos: “os
caracteres internos e externos [...], elementos de identidade que se refere a sua estrutura
física (gênero, suporte, formato e forma) e ao seu conteúdo (função e atividade)”
(RODRIGUES, 2009: 8).
Dessa forma, seria possível o mapeamento de tipos documentais típicos dessas
duas áreas, com vistas a elaboração de um vocabulário controlado, fornecendo um
arcabouço mais sólido para os processos de identificação dos documentos de artistas.
Segundo Fontana (2017b), ainda são poucas as ações que visam sistematizar os tipos
20

A profissional responsável pela organização do Arquivo Família Vianna desenvolveu sua dissertação e
sua tese em programa de pós-graduação em artes cênicas, sobre a atuação de Oduvaldo Vianna no rádio e
no teatro, o que diz muito sobre as escolhas metodológicas adotadas no processamento técnico.
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documentais ligadas ao teatro, ocasionando uma profusão de nomenclaturas para
documentos que possuem a mesma função.
Assim, nomear documentos ainda é um grande desafio para a organização desses
fundos. “A pesquisa sobre a trajetória de vida e sobre os correlatos documentais, os
tipos documentais e as relações entre as atividades, faz-se necessária na organização dos
arquivos pessoais” (SILVA, 2015: 179). Por essa razão, destacamos no arranjo de
Oduvaldo Vianna as subséries 1.1 Peças teatrais de 2 ou 3 atos e 1.2 Peças teatrais
curtas – esquetes sainetes, pertencentes à série Homem de Teatro, como exemplos dessa
feliz iniciativa de nomear os documentos. Também na série Profissional de Rádio, a
identificação e classificação dos documentos nas subséries 2.1 Radionovelas; 2.2
Radioteatros seriados e 2.3 Radioteatros unitários, demarcando bem as diferenças entre
cada um desses documentos. Daí resulta uma organização que privilegia as
especificidades de cada documento, não as reunindo em categorias genéricas como
peças teatrais para o primeiro caso e programas de rádio, para o segundo.
Ainda na série Profissional de Rádio, foram estruturadas subséries que
representam os cargos que Oduvaldo ocupou em diversas emissoras de rádio, para além
de escritor de obras radiofônicas. Assim, as emissoras constituem o contexto mais
imediato de produção daqueles documentos relacionados: 2.4 Rádio São Paulo – PRA5
(1941-1943); 2.5 Rádio Panamericana S.A. (1943-1944); 2.6 Emissoras (Rádio Tupi de
SP e Rádio Difusora de SP) (1945-1953); e Empresa Rádio Nacional (1950).
Por outro lado, os documentos referentes à função de divulgação dos espetáculos
teatrais, montados a partir de suas peças, encontram-se classificados enquanto
“documentos gerais”, sob a denominação 1.0.4 Cartazetes e programas de peças teatrais
de OV. Ora, qual a generalidade de tais documentos, dotados de uma função e ligados a
uma atividade bem específica dentro do contexto de um artista da área do teatro? A
própria denominação “cartazete” poderia ser objeto de uma investigação tipológica, pois
configura em um daqueles casos de atribuição de diferentes nomes para um mesmo
documento: cartaz, que cumpre a função de divulgação. Provavelmente o nome
“cartazete” foi utilizado em virtude das dimensões do documento.
São muitas as funções existentes no campo teatral: direção, atuação, cenografia,
iluminação, figurino, produção. Cada uma delas engendra atividades distintas. No caso
de um autor, ou dramaturgo, a sua obra se consubstancia em um contexto no qual
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diversas espécies e tipologia se articulam para possibilitarem a sua existência. Por essa
razão, acreditamos que a melhor opção metodológica teria sido a devida articulação dos
“cartazetes” e programas com as respectivas obras (peças teatrais), uma vez que elas
contextualizam o motivo de sua produção e acumulação nesse arquivo: a divulgação da
encenação de determinada peça teatral de autoria Oduvaldo Vianna.
Nessa perspectiva, no arquivo de Deocélia Vianna foram identificadas e
correlacionadas dois tipos distintos, porém pertencentes ao mesmo contexto de
produção: roteiros de programa radiofônico e cartas de ouvintes integram o dossiê 1.4.1
Madame Danjou. Apresentado por Deocélia entre 1952 e 1953, o programa de
consultório sentimental Madame Danjou, respondia às cartas enviadas por suas
ouvintes. As dúvidas não eram apenas lidas no ar, eram dramatizadas e os pseudônimos
utilizados para subscrever as missivas eram incorporados aos roteiros para garantir o
anonimato das consulentes.

Figura 5: Carta da ouvinte “Coração Aflito” para o programa Madame Danjou, apresentado por
Deocélia Vianna, 1952. Arquivo Família Vianna. CEDOC/Funarte.

Tal ação garantiu que esses registros não fossem classificados simplesmente
como documentos de terceiros, ou cartas recebidas, relegados a uma “zona de
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penumbra”, conforme alertam Camargo e Goulart (2007), pois foram preservadas as
relações existentes com os roteiros do programa, uma vez que constituem a sua matéria
prima. As cartas, por conseguinte, atestam a veracidade das histórias radiofonizadas, e,
juntamente com os roteiros, refletem uma dinâmica muito particular que caracteriza a
produção de programas do gênero consultório sentimental.
Ainda no arquivo da matriarca da família Vianna, há um bom exemplo do que
argumentamos anteriormente, em relação à importância de manter os vínculos entre os
documentos e as atividades que lhes originaram, o que não foi privilegiado na
classificação de cartazetes e programas do arquivo de Oduvaldo. Na subsérie 2.3
Companheiros de viagem, estão relacionados todos os documentos que possuem uma
função concernente à publicação de seu livro, seja de formalização do compromisso
entre autora e editora (contrato), de comunicação entre os envolvidos (correspondência),
de divulgação do lançamento (convite) e, até os recortes de jornal, “fatia pouco
apreciada no conjunto de documentos acumulados por pessoas físicas” (CAMARGO,
2009: 29). Em última instância, esse conjunto de recortes atesta a existência da obra.
O mesmo procedimento não foi observado no arquivo de Vianninha. Assim
como ocorrera com o arranjo do arquivo de seu pai, convites, programas de espetáculo e
cartazetes estão descontextualizados. Interpretados enquanto documentos “gerais”,
tendo em vista a classificação 1.0.3 Convites da peça Alegro desbum e 1.0.4 Programas
e cartazetes de peças de VF. Suas peças teatrais estão representadas pela série 1.1. Logo,
há uma primazia do texto teatral na elaboração dos arranjos de Oduvaldo Vianna e
Vianninha, para as quais há um local de destaque. As outras espécies e tipologias
documentais, provavelmente consideradas menos “nobres” na perspectiva de quem
organizou os arquivos, encontram-se à margem, gravitando sem as devidas costuras
arquivísticas que justificariam suas presenças enquanto documentos acumulados.
Também no arquivo de Vianninha, ainda no tocante à descontextualização dos
documentos, há o item 1.0.2 Caderno de notas de trabalho de VF. Aqui temos um
exemplo desafiador para ratificar a necessidade de estudos sobre os tipos que integram o
universo dos fazeres do teatro, para que haja uma efetiva compreensão de seu contexto
de produção e, assim, iluminar aspectos que não estão visíveis no documento. “A
identificação dos tipos documentais adequada, demonstrando seu vínculo com a
atividade ou ato que dá origem à criação do documento, oferece aos usuários amplas
possibilidades de abordagem dos arquivos [...]”. (OLIVEIRA, 2012: 83-84)
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Figura 6: Caderno de Vianninha com anotações para o espetáculo Arena canta Zumbi, 1966.
Arquivo Família Vianna.

O caderno acima contém várias anotações de trabalho de Vianninha, inclusive
para o espetáculo Arena canta Zumbi, de Gianfrancesco Guarnieri para o Grupo
Opinião. Portanto, o mais adequado, perante uma abordagem arquivística, é que
estivesse relacionado com o evento que lhe deu origem. A peça, que não é de autoria de
Vianninha, não consta em seu arquivo. Uma solução para melhor contextualizar esse
documento poderia residir na explicitação das atividades do titular nos diferentes grupos
e companhias de que participou.
Assim, o princípio organizador do quadro de arranjo não seriam as peças
teatrais, mas sim os coletivos em que tiveram sua gênese, bem como todos os outros
tipos de documentos a eles relacionados. “Isto significa dizer que, para buscar o
contexto que está na origem dos registros acumulados [...] é importante entender antes
de tudo o teatro como uma manifestação [...] coletiva, que pressupõe a reunião de
pessoas [...] (FONTANA, 2017b: 26). Dessa forma, o Grupo Opinião poderia ser,
dentro da lógica original de organização, uma das subséries da série 1 Autor de Teatro e
Rádio, já que nela existem espécies e tipologias que não se restringem à função de
escritor de Vianninha e é preciso situá-las no seu devido contexto de produção.
Para finalizar nossa análise dos arranjos dos arquivos da Família Oduvaldo
Vianna, iremos abordar rapidamente a problemática das cartas.
A correspondência sempre foi uma fatia privilegiada dos arquivos
pessoais, pois ali se encontram desde os papéis que cumprem funções
profissionais burocráticas até os mais informais testemunhos de
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amizade, discordâncias, troca de experiências, confissões e
inconfidências. [...] A correspondência de personalidades pode levar
aos bastidores da vida política, cultural e artística de um período, com
suas estratégias e dissensões, por meio dos comentários acerca do
contexto e do local onde muitas vezes se situam as linhas de força dos
movimentos. Ela pode revelar também os espaços onde encontram o
nascedouro e as etapas de um projeto, desde o embrião até o debate
sobre a recepção crítica do resultado (GOULART, 2017: 38-39).

O exemplo empregado anteriormente, sobre as cartas das ouvintes do programa
Madame Danjou, o contexto se mostrava bastante evidente. Em casos assim, a
reconstituição dos vínculos entre a missiva e o titular ficam mais claros de serem
evidenciados por intermédio do arranjo. “Em torno do evento ou da atividade – as
circunstâncias mais próximas e imediatas que justificam o documento, ocorrendo,
portanto, em data e local determinados – se realiza, com segurança, a operação básica
de classificação (GOULART, 2017: 41)”.
Porém, na maioria das vezes a classificação das cartas (não?) é uma tarefa de
fácil execução. Goulart (2017:54) também questiona a existência de cartas
inclassificáveis, especialmente aquelas de caráter mais informal, trocadas entre
familiares e amigos e que cumprem diversas funções: relatar experiências e
sentimentos; atualizar o destinatário sobre diversos acontecimentos; exposição de
projetos; avaliação de trabalhos; dar aconselhamentos ou opiniões. “Comumente, elas
tratam de tudo ao mesmo tempo [...]”. Todo esse universo se encontra representado
pelas subséries Correspondência, presente em cada uma das séries do arquivo de
Oduvaldo Vianna, o maior deles, e em séries específicas, nos arquivos de Deocélia e de
Vianninha.
Consideramos essa opção viável, diante das circunstâncias impostas (o curto
prazo para o término do projeto e apenas uma pessoa trabalhando na organização dos
três fundos), pois se buscou, ao menos, uma contextualização segundo as grandes áreas
de atuação de cada titular. Dentro de cada série, as cartas são agrupadas (quando há
mais de uma) pelo nome do missivista. Em última análise, podemos considerar a própria
interação entre o titular e o missivista enquanto o contexto mais imediato de produção
desses documentos, pois “provam, em primeiro lugar e acima de tudo, as relações e
interações [...] mantidas. O contexto para interpretar as informações contidas nas cartas
é o dessas relações e interações” (McKEMMISH, 1996 apud CAMARGO; GOULART,
2007: 49).
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A questão, no nosso entendimento, repousa na estratégia de descrição
empregada, não apenas para as cartas, mas para todos os documentos: o uso de uma
base de dados bibliográfica. Ao descrever item a item através de campos
biblioteconômicos, não é possível que o usuário capte as inter-relações existentes entre
o registro consultado e o restante do arquivo. Há apenas o código de classificação, que
não é suficiente para representar tais vínculos. Privilegiou-se, portanto, o caráter
informativo dos documentos e, no caso das cartas, originaram-se descrições
pormenorizadas e prolixas, tanto para documentos únicos, quanto para os
agrupamentos:

Figuras 7 e 8: Capturas de tela com exemplos de descrição de cartas no Arquivo de Oduvaldo
Vianna na base de dados Sophia.
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Observamos que em ambos os exemplos as descrições resultaram na quase
transcrição das cartas, num esforço de informar de forma a mais completa possível o seu
conteúdo. No momento em que foram organizados estes conjuntos documentais, o
Cedoc utilizava a base de dados Argonauta. Atualmente utiliza-se o Sophia, após passar
por um processo de migração de seus registros em 2014. Devido à ausência de uma base
de dados apropriada para a descrição de arquivos – tanto os institucionais quanto os
pessoais – as bases de dados bibliográficas representaram, à época, uma alternativa para
facilitar o acesso do usuário aos documentos. No entanto, instrumentos de pesquisa –
inventários, índices onomásticos, dentre outros –, devidamente embasados na
abordagem contextual, atenderiam essa demanda com sucesso.
Os instrumentos de pesquisa são, em essência, obras de referência que
identificam, resumem e localizam, em diferentes graus e amplitudes,
os fundos, as séries documentais e/ou as unidades documentais
existentes em um arquivo permanente. [...] Há instrumentos de
pesquisa genéricos e globalizantes, como os guias, há os parciais, que
são detalhados e específicos, tratando de parcelas do acervo, como os
inventários, catálogos, catálogos seletivos e índices, e há também a
publicação de documentos na íntegra, a chamada “edição de fontes”
(BELLOTTO, 2007: 180).

Outro aspecto que as características aqui abordadas nos informam é que o
Projeto Brasil Memória das Artes, o qual possibilitou a organização dos arquivos de
Oduvaldo, Deocélia e Vianninha se situa em uma virada teórico-metodológica dentro do
Cedoc/Funarte. Ao mesmo tempo em que eram implementados, pela primeira vez,
procedimentos arquivísticos em conjuntos documentais de natureza pessoal, antigas
“tradições”, baseadas nas necessidades informacionais dos pesquisadores e na
necessidade de agilidade para conclusão dos trabalhos, geraram ruídos e
impossibilitaram uma franca abordagem contextual.
No entanto, um importante passo foi dado, com alguma ida em vindas, pois
nenhuma experiência se dá sem o benefício das incertezas, na direção do
amadurecimento e do desenvolvimento de novas metodologias cada vez mais afinadas
com as perspectivas em voga para os arquivos pessoais. Ao mesmo tempo, ele instigou
nossos olhares para a observância cuidadosa das especificidades do campo das artes –
suas regras e códigos sociais, nem sempre explícitos, mas que o conformam e o
regulamenta – e como elas se refletem nos documentos que compõem os arquivos
pessoais de artistas.
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4.2:

MANUAL

DE

ORGANIZAÇÃO

DE

ARQUIVOS

PESSOAIS

DO

CEDOC/FUNARTE: UMA PROPOSTA INICIAL
A principal tônica desta iniciativa, pautada pela experiência profissional e pela
formação em Arquivologia, consiste no equilíbrio entre o imperativo de aplicar
procedimentos e metodologias arquivísticas junto aos arquivos pessoais sob a guarda do
Cedoc e os limites institucionais em relação aos recursos humanos e estruturais
disponíveis. Hoje, o Centro de Documentação da Funarte dispõe de uma servidora para
o processamento técnico, atendimento a consultas e planejamento do Setor de Arquivos
Privados, o qual, como buscamos expor nos capítulos anteriores, possui uma massa
acumulada de arquivos pessoais e de coleções que datam da década de 1970, ao passo
que grandes conjuntos documentais ingressaram recentemente na instituição.
Esporadicamente, o Cedoc é contemplado por editais de caráter cultural por
processos licitatórios, realizando a contratação de profissionais para executar a
organização de grandes extensões de conjuntos documentais. O produto que vamos
apresentar, no entanto, pretende estabelecer rotinas viáveis ao funcionamento
ininterrupto das atividades de tratamento dos arquivos pessoais de artistas. E os métodos
existem para formalizar as ações, mas também para serem questionados e revisto.
Portanto, nada impede que sejam reavaliados e aperfeiçoados.
Nossa ênfase recairá nos processos de identificação e de arranjo dos
documentos. Mencionaremos, ao final, de forma breve, a questão da descrição, pois se
encontra em fase de implantação o software AtoM (acrônimo de Access to Memory),
através de uma modalidade de transferência interinstitucional de conhecimento e
serviços denominada Termo de Execução Descentralizada (TED), firmado entre a
Funarte e a Universidade Federal Fluminense (UFF)21.
O AtoM é a versão 2.0 do ICA-AtoM, lançado em 2006 como resultado de um
projeto envolvendo o International Council of Archives – ICA, a UNESCO, a Escola de
Arquivos de Amsterdã, o Banco Mundial, a Direção dos Arquivos da França, o Projeto
Alouette Canadá e o Centro de Documentação dos Emirados Árabes Unidos. O ICAAtoM foi concebido como um software livre com objetivo de automatizar e promover o
intercâmbio entre instituições. Desde de 2013 desvinculou-se do ICA, quando novas

21

BRASIL, Portaria n.º 1.823, de 20 de setembro de 2019. O TED entre a Funarte e a UFF prevê o
desenvolvimento de metodologias para organização, recuperação e preservação de acervos do Cedoc.
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funcionalidades lhe foram acrescentadas, além de terem sido corrigidas inconsistências
operacionais presentes nas versões anteriores (LIMA; FLORES, 2016).
O TED entre a UFF e a Funarte prevê a migração para o AtoM dos dados
referentes aos arquivos pessoais de artistas que se encontram catalogados na base de
dados Sophia, ajustando, dentro das possibilidades desse complexo processo, a
descrição de tais documentos, segundo a Arquivologia orienta. Ao final, o AtoM estará
apto para integrar os procedimentos técnicos realizados nos novos conjuntos
documentais, à medida que forem organizados.
Assinalamos ainda que o ideal (quando possível) é a formação de uma equipe
interdisciplinar, com profissionais provenientes das linguagens artísticas com as quais
se relaciona o arquivo pessoal sob tratamento, em virtude das diferentes áreas sob
responsabilidade da Funarte, todas dotadas de dinâmicas sociais muito específica. Ainda
que sejam bem-vindos alunos em formação, na condição de estagiários, frisamos a
necessidade de que os profissionais envolvidos tenham experiências pregressas junto ao
patrimônio documental das artes, de preferência em arquivos pessoais.
A seguir, nossa proposta para um primeiro passo na direção de normatização dos
procedimentos de organização de arquivos pessoais no Cedoc/Funarte:


Identificação:
o Realizar um estudo da trajetória profissional e pessoal do produtor do
arquivo, com o intuito de identificar suas principais suas funções e
também de diagnosticar sua relação com seus papeis, especialmente útil
para os casos em que a razão de acumulação de determinados
documentos não esteja relacionada com sua atividade primordial, para o
qual foi gerado. (Exemplo: recortes de fotografias para montagens de
material de divulgação de espetáculos, como gabarito para clichés22,
programas, cartazes);
o Levantar e registrar as várias etapas custodiais do arquivo, até a sua
transferência para o Cedoc;
o Devem ser preservadas, nessa etapa preliminar, as unidades de
acondicionamento originais (pastas, envelopes, caixas), para averiguação

22

Matriz gravada em placa de metal destinada à impressão de imagens e textos.
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de seu potencial informativo, bem como de seus conteúdos, para
investigação dos possíveis vínculos entre os documentos agrupados;
o Numerar, com o propósito de manter o controle, tais unidades originais,
e quantificar seus documentos;
o Identificar os principais grupos e/ou movimentos artísticos em que o
titular participou, com a estruturação de uma cronologia;
o Identificar as obras (específicas para cada linguagem artística)
produzidas pelo titular, mesmo aquelas que não tenham sido finalizadas,
mas que mobilizaram atividades e, por isso, produziram documentos
durante o seu planejamento. O mesmo deve ser realizado em relação aos
eventos (cursos, homenagens, seminários, festivais, bienais, exposições);
o Mapear as principais espécies e tipos documentais que compõem o
arquivo, os quais devem ser registrados em uma lista preliminar com o
intuito de proceder a correta nomeação dos documentos;
o Nesse ponto, acreditamos ser possível observar a existência de uma
ordem original na organização dos documentos, informação fundamental
para a operação de arranjo;
o Codificação dos documentos, a partir das iniciais de seu nomes e
sobrenomes23, com vistas ao controle e manutenção da integridade do
arquivo.


Arranjo:
o Deve representar as principais funções e atividades desempenhadas pelo
titular. De uma forma geral, os arquivos de artistas são pródigos em
registros sobre as suas obras. Portanto, é em torno delas que devemos
articular as espécies e tipos documentais. No entanto, elas são
concebidas e concretizadas – ou não – em determinados contextos
(grupos cênicos, empresas teatrais ou circenses, movimentos artísticos,
academias de música, emissora de rádio ou de televisão, periódico, uma
infinidade de possibilidades, diferentes em cada um dos arquivos). Há,
ainda, outros contextos sócio-políticos, como partidos políticos,

23

O Cedoc ainda não é cadastrado no Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos
Arquivísticos (CODEARQ). Por essa razão propusemos apenas a adoção das iniciais do nome e
sobrenome do produtor do arquivo, o que deverá ser modificado tão logo o Cedoc seja integrado.
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entidades de classe, entidades públicas ou privadas etc. Cabe avaliar,
para cada arquivo, qual a melhor estrutura hierárquica;
o O primeiro nível hierárquico é denominado Grupo, o segundo nível é
denominado Subgrupo, e o terceiro nível é denominado dossiê. Para
arquivos cujos produtores transitaram em diferentes campos artísticos ou
por diferentes mídias, sugerimos que esses sejam representados nos
Grupos, os coletivos aos quais pertenceu ou entidades estejam
representadas nos Subgrupos e suas obras ou eventos em dossiês. No
caso de titulares com pronunciada atuação em uma determinada
linguagem artística, como o teatro, por exemplo, os coletivos e entidades
podem ser representados nos Grupos e as obras e eventos em Subgrupos.
Ou seja, cada arquivo pessoal deverá ser analisado em suas
particularidades para uma melhor tomada de decisão;
o

Articular as espécies e tipologias com seu respectivo contexto de
produção mais imediato, sem qualquer distinção de gênero, suporte ou
formato (o que não deve ser confundido com o seu acondicionamento);

o

O mesmo deve ser observado para as cartas presentes no fundo. Porém,
na impossibilidade de determinar um contexto específico, elas poderão
ser reunidas em categoria intitulada “Correspondência”, a qual poderá
constituir um Grupo ou um Subgrupo, conforme a complexidade do
arquivo. Deverão ser agrupadas em ordem cronológica, segundo o
missivista, os quais deverão ser dispostos em ordem alfabética.

o Os livros presentes nos arquivos, caso formem uma biblioteca, serão
organizados enquanto coleção especial, porém, poderão ser referenciados
casa haja vínculos expressos entre eles e alguma das unidades que
compõem o arranjo;
o Documentos

que

necessitem

de

acondicionamento

diferenciado

(iconográficos, magnéticos, sonoros), deverão ser encaminhados para o
Setor Audiovisual após a sua classificação.


Descrição (considerações):
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o Em fase de desenvolvimento, a adoção do AtoM precipitará, finalmente,
a adoção de diferentes normas24 para a descrição empregada junto aos
arquivos pessoais. As últimas ações de organização já iniciaram uma
aproximação em relação à Norma Brasileira de Descrição Arquivística
(Nobrade), que, conforme orientado pelo Conselho Internacional de
Arquivos (CIA), estabelece uma descrição multinível dos fundos, sem
predileção por qualquer gênero ou espécie documental;
o Em nossa experiência e tendo em vista o reduzido número de
profissionais atuando no Setor de Arquivos Privados, recomendamos o
dossiê como último nível de descrição, devendo ser especificadas as
espécies e, quando possível, as tipologias que o integram;
o Construção de instrumentos de pesquisa, prioritariamente para as cartas,
como, por exemplo, catálogos e índices onomásticos.

24

Seriam elas: a Norma internacional de Registro de Autoridade Arquivística para Entidades Coletivas,
Pessoas e Famílias ( ISAAR-CPF), a Norma Internacional para Descrição de Instituições com Acervo
Arquivístico (ISDIAH) e a Norma Internacional para Descrição de Funções (ISDF), todas elaboradas pelo
CIA.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ensejamos, com este trabalho, realizar um estudo de caso a partir da análise dos
quadros de arranjo dos arquivos que compõem o fundo da Família Oduvaldo Vianna,
com o intuito de elaborar um modelo preliminar de manual de organização dos arquivos
pessoais do Cedoc/Funarte. A entidade custodia uma grande quantidade de conjuntos
documentais de natureza pessoal, procedentes de instituições que antecederam a
Funarte, dos quais muitos não se encontram completamente organizados.
Até 2006, o processamento técnico empregado na abordagem desse material –
ou a suas parcelas – se apoiava em critérios advindos da Biblioteconomia e suas
integridades não eram preservadas. Este panorama persistiu, apesar do já frutífero
debate no seio da Arquivística sobre os arquivos pessoais. Acreditamos que isso se
deveu à preponderância do valor informativos (secundário) dos documentos,
preconizando as estratégias de uso consagradas por parte de seus usuários, em
detrimento do valor de prova (primário).
O Arquivo Família Oduvaldo Vianna se insere em um momento de inflexão
institucional em relação à abordagem mais adequada a ser aplicada aos arquivos de
artistas sob a guarda do Cedoc. Pela primeira vez, desde a criação do Cedoc, no início
da década de 1990, foi privilegiado o respeito à proveniência. Também ocorreu uma
primeira tentativa de estabelecer as principais funções dos titulares, mesmo que algumas
das opções metodológicas adotadas estivessem impregnadas pelo referencial não
arquivístico da profissional responsável pela organização, advinda da área das artes
cênicas.
Porém, o que fora realizado, representou um grande passo na direção do
reconhecimento que grande parte do acervo do Cedoc era composto por arquivos
pessoais, e que estes deveriam receber a organização que melhor revelasse suas
potencialidades enquanto fontes de pesquisa privilegiadas do campo das artes
brasileiras: a abordagem contextual. Nesse sentido, após alguns anos na lida junto a
esses arquivos, este trabalho visa contribuir com o processo de construção de
procedimentos e de metodologias que garantam a manutenção de sua natureza
arquivística.
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ANEXO

QUADROS DE ARRANJO DO ARQUIVO FAMÍLIA VIANNA
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QUADRO DE ARRANJO DO ARQUIVO ODUVALDO VIANNA
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Quadro de arranjo do arquivo Oduvaldo Vianna
FV-OV 1 Homem de
Teatro (autor, diretor,
crítico, empresário,
professor e diretor de
Escola de Teatro)

FV-OV 2 Profissional de
Rádio (autor, produtor e
diretor)

FV-OV 3 Profissional de FV-OV 4 Homem de
Televisão (Autor, Diretor Cinema: diretor,
da TV )
produtor, roteirista

FV-OV 5 Documentos
Pessoais

4.0.1Correspondência
1.0.1 Correspondência

2.0.1 Correspondência

3.0.1 Correspondência

5.0.1 Correspondência

1.0.2 Artigo de OV

2.0.2 Notas de trabalho de
OV

3.1 Teleteatros ou
4.0.2 Proposta de OV à
telepeças de OV (textos) Assembleia Legislativa

5.0.2 Caderno de notas
de OV

1.0.3 Artigos de jornais
sobre OV (recortes)

2.0.3 Trabalhos de OV
sobre rádio

3.2 Telenovelas de OV
(textos)

4.0.3 Artigo de OV

5.0.3 Trabalhos de OV

1.0.3.1 Artigos de jornais
sobre teatro (recortes)

2.0.4 Requerimento de OV

3.3 Teleteatros e
telenovela de terceiros

4.0.4 Artigos de jornais
sobre OV (recortes)

5.0.4 Atestado

1.0.4 Cartazetes e
programas de peças
teatrais de OV

2.0.5 Declaração de Paulo
Gracindo

4.0.4.1 Entrevistas de OV
para jornais (recortes)

5.0.5 Requerimento

1.0.5 Folhetos

2.0.6 Autorizações e recibo

4.0.4.2 Artigos de jornais
sobre cinema (recortes)

5.0.6 Contratos
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4.0.5 Parecer de terceiros
sobre projeto de lei

5.0.7 Apólice de seguro

1.1 Peças teatrais de OV - 2.0.7.1 Entrevista de OV p/
2 ou 3 atos (textos)
jornal (recorte)

4.1 Filmes

5.0.8 Documentos de
transações bancárias
(recibos, extratos etc.)

1.2 Peças teatrais curtas
de OV - esquetes,
sainetes (textos)

2.0.7.2 Artigos de jornais
sobre rádio (recortes)

4.1.1 Bonequinha de
Seda (Roteiro)

5.0.9 Contas de luz e de
água

1.3 Teatro musical de OV
(textos)

2.0.8 Congresso Nacional
dos Trabalhadores em
Radiodifusão (1963)

4.1.1.1 Correspondência

5.0.10 Nota fiscal e
recibos de bens móveis e
imóveis, e de instituições

1.4 Peças teatrais de
terceiros (textos)

2.0.9 Radionovelas e
radioteatro de terceiros
(textos)

4.1.2 Alegria (Argumento) 5.0.11 Autorizações

2.1 Radionovelas de OV
(textos)

4.1.2.1 Desenho de
figurino

5.0.12 Notícias de jornais
sobre OV (recortes)

2.2 Radioteatros seriados
de OV (textos)

4.1.2.2 Contrato

5.0.13 Fotografias

1.0.6 Diploma da ABCT

2.0.7 Artigos de jornais
sobre OV (recortes)
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2.3 Radioteatros
unitários de OV (textos)

4.1.3 Mensagem Musical 5.0.14 Resposta de OV a
(Roteiro e script)
enquete

2.4 Rádio São Paulo PRA5 (1941-1943)

4.1.4 Quase no Céu

5.0.15 Cardápios

2.4.1 Correspondência

4.1.4.1 Roteiros etc.

5.0.16 Horóscopo

2.4.2 Programa radiofônico
(texto)

4.1.4.2 Contagem de
tempo, por cena

5.0.17 Documentos que
pertenceram ao pai de
OV

2.4.3 Recibo

4.1.4.3 Notas de terceiros
sobre sonoplastia e
iluminação

5.0.18 Relação de caixas
de documentos

2.5 Rádio Panamericana
S. A. (1943-1944)

4.1.4.4 Relação do
guarda-roupa

5.0.19 Folhetos

2.5.1 Correspondência

4.1.4.5 Caderno de notas
de OV

5.0.20 Partitura musical

2.5.2 Notas de trabalho de
OV

4.1.4.6 Relações de
despesas, recibo e vale

5.0.21 Notas de terceiros
sobre OV
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2.5.3 Programas
radiofônicos (textos)

4.1.4.7 Cartão-convite
para estréia

5.0.22 Caricaturas e
desenhos

2.5.4 Cautela

4.1.4.8 Fotogramas dos
créditos do filme (fotos)

5.0.23 Discos

2.5.5 Requerimento

4.1.5 Sinfonia do Rio de
Janeiro (release)

2.5.6 Artigos de jornais
(recortes)

4.2 Estúdios
Cinematográficos Tupi
S. A.

2.6 Emissoras
Associadas (Rádio Tupi
de SP e Rádio Difusora
de SP) (1945-53)

4.2.1 Correspondência

2.6.1 Correspondência

4.2.2 Logomarca

2.6.2 Requerimento

4.2.3 Relações de
despesas de viagens

2.6.3 Proposta de
programação

4.2.4 Convocação /
assembléia geral ordinária
(recortes de jornais)
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2.6.4 Recibos e
comprovante de
rendimentos

4.3 Cia. Americana de
Filmes S. A. e Cia. Sul
Americana de Filmes

2.6.5 Artigos de jornais
(recortes)

4.3.1 Correspondência

2.7 Empresa Rádio
Nacional (1950)

4.3.2 Contratos

2.7.1 Correspondência

4.3.3 Escritura de quitação

2.7.2 Trabalho de OV

4.3.4 Mandado judicial

2.7.3 Contrato

4.3.5 Documentos
contábeis

2.7.4 Requerimento

4.4 União dos
Produtores de Cinema

2.7.5 Notas de caixa

4.4.1 Estatutos
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2.7.6 Notificação do Poder
Judiciário
2.7.7 Certificado individual
de apólice de seguro
2.7.8 Clarim da Vitória
(jornal)
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QUADRO DE ARRANJO DO ARQUIVO DEOCÉLIA VIANNA

69

FV-DV 1 AUTORA DE
RADIONOVELAS E PROGRAMAS
DE RÁDIO

FV-DV 2 AUTORA DE CRÔNICAS,
FOTONOVELAS, MEMÓRIAS,
ROMANCE E TELETEATROS

FV-DV 3 DOCUMENTOS
PESSOAIS

1.0.1 Correspondência

2.0.1 Resumos de fotonovelas de
DV

3.0.1 Correspondência

1.0.2 Notas de trabalho

2.0.2 Fotonovela de terceiros (texto)

3.0.2 Currículo (fragmento)

1.0.3 Textos de DV (fragmentos)

2.1 Crônicas de DV (textos)

3.0.3 Livro de autógrafos

1.0.4 Discurso de DV (fragmento)

2.2 Fotonovelas de DV (textos)

3.0.4 Radiografias

1.0.5 Resumos de romances de
teceiros

2.3 Companheiros de viagem
(livro de memórias de DV)

3.0.5 Relação de móveis

1.1 Radionovelas de DV (textos)
(em co-autoria com OV ver Fv-OV
2.1)

2.3.1 Correspondência

3.0.6 Desenhos da neta

1.2 Radioteatro seriado de DV
(textos)

2.3.2 Contrato de edição

3.0.7 Discurso de DV?

70

1.3 Radioteatro unitário de DV
(textos)

2.3.3 Convite de lançamento e lista
de endereços

3.0.8 Encontro Latino-Americano de
Mulheres (2. : 1961 : Rio de Janeiro,
RJ)

1.4 Programas de rádio de DV
(textos)

2.3.4 Legendas das ilustrações do
livro

3.0.9 Artigos de jornais (recortes)
sobre a peça Amor, de OV

1.4.1 Madame Danjou

2.3.5 Depoimento de M. C. Vaillant
Couturier

3.0.10 Trechos de cartas,
pensamentos e opiniões de OV
transcritos por DV

1.4.2 Contos radiofonizados

2.3.6 Artigos de jornais (recortes)

3.0.11 Fotografia de espetáculo
teatral não identificado

1.5 Artigo do jornal Radar (recorte)

2.4 Eu decidi meu destino
(romance - texto)

3.1 Documentos sobre seu filho
Vianninha e seu neto Vinícius

2.5 Teleteatros ou telepeças de DV
3.1.1 Meu bebê : livro das mamães
(roteiros)

3.1.2 Convites

3.1.3 Certificado de conclusão do
curso primário de VF
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3.1.4 Artigos de jornais (recortes)
sobre VF e Paulo Pontes, seu amigo
e parceiro
3.1.5 Artigos de jornais (recortes)
sobre Vinícius Vianna

3.1.6 Cartazes

3.1.7 Caderno de notas de VF

3.1.8 Poster com foto (reprodução)
de OV e VF
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QUADRO DE ARRANJO DO ARQUIVO VIANNINHA
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FV-VF 1 AUTOR DE TEATRO E
RÁDIO
1.0.1 Trabalhos diversos de VF

1.0.2 Caderno de notas de trabalho
de VF

FV-VF 2 Profissional de Televisão
e Cinema (ator, autor e roteirista)

FV-VF 3 Documentos Pessoais

2.1 Teleteatros seriados de VF: A
grande família (textos)

3.0.1 Correspondência

2.2 Teleteatros unitários ou
telepeças de VF (textos)

3.0.2 Trabalhos diversos de VF

1.0.3 Convites da peça "Alegro
desbum"

2.3 Teleshows (textos)

1.0.4 Programas e cartazes de
peças de VF

2.4 Roteiros cinematográficos de
VF (textos)

1.0.5 Certificado do Serviço de
Diversões Públicas, n.º 137

2.5 Teleteatros unitários de
terceiros

1.1 Peças teatrais de VF (textos)

1.2 Radionovela de VF (texto)
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