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RESUMO 

 

A partir do levantamento da literatura arquivística, justifica a utilização do termo arquivos de 

pessoas, apresentando aspectos históricos, teóricos e metodológicos relacionados a essa 

temática e situando-a nos debates pertinentes a Arquivologia Contemporânea. Identifica o 

caráter multifacetado do Instituto Moreira Salles, um centro de cultura que coleciona arquivos 

de pessoas e se projeta no cenário nacional enquanto um importante produtor de conteúdo 

qualificado. Evidencia as peculiaridades da instituição quanto a abordagem dada aos acervos, 

bem como as iniciativas da Coordenação de Gestão de Acervos na elaboração de um modelo 

híbrido (descrição/catalogação) afim de integrar as suas áreas e padronizar os procedimentos 

de trabalho. Analisa as abordagens do Instituto Moreira Salles quanto ao tratamento e difusão 

do Acervo Pixinguinha, apontando a necessidade da criação de instrumentos que sigam os 

preceitos arquivísticos, ou seja, calcados no contexto de produção/acumulação dos documentos. 

Destaca como a abordagem direcionada a obra de um artista, uma visão museológica, e 

preponderante na instituição, pode ser considerada positiva enquanto meio de difusão do 

Acervo e de produção de conhecimento, podendo operar de maneira conjunta a uma abordagem 

centrada nos arquivos. 

 

Palavras-chave: Arquivos de Pessoas; Instituto Moreira Salles; Pixinguinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

From the archival literature survey, it justifies the use of the term archives of people, presenting 

historical, theoretical and methodological aspects related to this topic and placing it in the 

pertinent debates in Contemporary Archives. It identifies the multifaceted character of Institute 

Moreira Salles, a center of culture that collects archives of people and projects itself on the 

national scene as a major producer of qualified content. It shows the peculiarities of the 

institution regarding the approach taken to the collections, as well as the initiatives of the 

Coordination of Collections Management in the elaboration of a hybrid model (description / 

cataloging) in order to integrate its areas and to standardize the work procedures. It analyzes 

the approaches of Moreira Salles Institute regarding the treatment and diffusion of the 

Pixinguinha Collection, pointing out the need to create instruments that follow the archival 

precepts, that is, based on the production / accumulation of documents. It emphasizes how the 

approach directed to the work of an artist, a museological vision, and preponderant in the 

institution, can be considered positive as a means of diffusing the Collection and of knowledge 

production, being able to operate in a joint way to an archive-centered approach. 

 

 

Keywords: Personal Archives; Moreira Salles Institute; Pixinguinha 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho representa a minha tentativa de alinhavar de alguma maneira as três áreas 

a que me dediquei ao longo da vida: Música, História e Arquivologia. Resulta também das 

confluências ocasionais que a vida possui: há muito tempo admiro e acompanho os serviços e 

atividades desenvolvidas pelo Instituto Moreira Salles (IMS), me dedicando quase que 

diariamente a pesquisa em seus acervos, rotina que me acompanha desde o período da 

graduação em História. Tais pesquisas foram fundamentais para ampliar o meu conhecimento 

quanto à música brasileira produzida na primeira metade do século XX e, de certa maneira, 

auxiliaram o meu desenvolvimento enquanto artista, pois sem referenciais não se chega a lugar 

nenhum.   

Sempre tive a intenção de me aproximar do IMS, especialmente por causa das minhas 

atividades enquanto pesquisador, algo que foi possibilitado recentemente pela Arquivologia, 

tendo a oportunidade de realizar estágio na instituição por um ano e meio, um período que 

considero muito frutífero e agregador em todos os aspectos, inclusive artísticos. 

Durante a graduação percebi uma maior inclinação ao estudo dos arquivos permanentes, 

especialmente os de pessoas, interesse que foi ampliado após as ótimas aulas ministradas pelo 

meu orientador e que foram fundamentais para essa tomada de decisão. 

Sendo assim, busquei conciliar três fatores: o meu interesse pela pesquisa musical, pelos 

arquivos de pessoas e a minha admiração pelo Instituto Moreira Salles. A escolha do Acervo 

Pixinguinha enquanto objeto se deu de maneira natural, afinal de contas a obra de seu titular 

tanto como músico, compositor e arranjador foram fundamentais para a minha formação 

artística, sendo ao lado de Tom Jobim um dos pilares para compreendermos a peculiaridade e 

a força da música popular brasileira. Sigo a máxima de Ari Vasconcelos (São Paulo, Martins, 

1964): “Se você tem 15 volumes para falar de toda a música popular brasileira, fique certo de 

que é pouco; mas, se dispõe apenas do espaço de uma palavra, nem tudo está perdido: escreva 

depressa, Pixinguinha. ” 

Cabe salientar que, apesar do Instituto Moreira Salles se utilizar do conceito genérico 

“acervo”, que segundo o Dicionário de terminologia arquivística (DIBRATE) (2005, p.19) são 

“documentos de uma entidade produtora ou de uma entidade custodiadora”, grande parcela dos 

acervos custodiados pela instituição são arquivos de pessoas. Infere-se que a utilização deste 

termo mais genérico se dá pelo aspecto multifacetado da instituição, visando contemplar uma 

abordagem interdisciplinar, conciliando conhecimentos da Arquivologia, Museologia e 

Biblioteconomia. 
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Dessa maneira, o Acervo Pixinguinha será estudado neste trabalho a partir da 

perspectiva dos arquivos de pessoas, tendo como objetivo compreender a abordagem dada a 

estes pela instituição, assim como a identificação de aproximações e distanciamentos quanto 

aos preceitos arquivísticos. 

No primeiro capítulo, será realizado um breve levantamento da literatura arquivística 

acerca da temática dos arquivos de pessoas, buscando através da leitura comparada, expor e 

reconhecer suas peculiaridades, apresentando assim aspectos históricos, teóricos e 

metodológicos, situando-a por fim dentre as questões pertinentes à Arquivologia 

contemporânea, bem como realçando a importância da abordagem contextual, a sua relação 

com o princípio de proveniência e o estudo das tipologias documentais. 

No segundo capítulo será apresentado o caráter multifacetado do Instituto Moreira 

Salles, um centro de cultura que coleciona arquivos de pessoas e se projeta no cenário nacional 

enquanto um importante produtor de conteúdo qualificado. Será apresentado um panorama 

geral da instituição, compreendendo assim as suas áreas e os seus respectivos acervos, bem 

como o seu tratamento; a peculiaridade de suas abordagens, instrumentos e políticas de 

aquisição assumidas, identificando assim aspectos negativos e positivos. 

Por fim, no terceiro capítulo nos atentaremos ao objeto principal deste trabalho, a análise 

das políticas assumidas pelo IMS quanto à abordagem e difusão do arquivo e da obra do 

compositor Alfredo da Rocha Vianna Filho, o Pixinguinha (1897-1973). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA - ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

Neste primeiro capítulo, realizaremos um breve levantamento da literatura arquivística 

acerca da temática dos arquivos de pessoas, buscando através da leitura comparada, expor e 

reconhecer suas peculiaridades, apresentando assim aspectos históricos, teóricos e 

metodológicos, situando-a por fim dentre as questões pertinentes à Arquivologia 

contemporânea. 

A escolha pelo termo “arquivo de pessoas” foi resultado da leitura do artigo “Arquivos 

pessoais são arquivos”, em que Ana Maria de Almeida Camargo realiza uma interessante 

ponderação quanto à utilização do termo “arquivos pessoais”. A autora afirma que, apesar do 

uso corrente deste, ao dizer “arquivos de pessoas” (desta ou daquela pessoa, tratada 

individualmente) ou de categorias ocupacionais (de estadistas, de literatos, de cientistas etc.), 

são evitadas interpretações dúbias, visto que há três situações distintas, em que a expressão é 

utilizada, como:  

 

documentos sobre pessoas, presentes nos arquivos institucionais, e, no âmbito dos 

documentos efetivamente acumulados por indivíduos, a parcelas específicas do 

arquivo: àquelas que não resultam do exercício de funções públicas e àquelas 

representadas por documentos identitários.  A observação é válida também para 

expressões que convertem uma das facetas do titular em atributo geral de todos os 

documentos de seu arquivo, estendendo-o para os de outras pessoas com perfil 

semelhante: “arquivos literários”, “arquivos científicos”, “arquivos políticos”, 

“arquivos militares”, “arquivos religiosos” etc (CAMARGO, 2009, p. 28). 

          

Segundo Bellotto (2004, p. 256) podemos compreender os arquivos de pessoas como 

“papéis ligados à vida familiar, civil, profissional e à produção política e/ou intelectual, 

científica, artística de estadistas, políticos, artistas, literatos, cientistas etc."  

Oliveira (2012, p. 33) complementa, ao definir arquivos de pessoas como “conjunto de 

documentos produzidos, ou recebidos, e mantidos por uma pessoa física ao longo de sua vida e 

em decorrência de suas atividades e função social”. 

Optamos nesse trabalho pela definição redigida por Oliveira (2012), considerando-a 

mais abrangente, visto que detalha os diversos modos de acumulação, assunto que será 

trabalhado mais à frente.  

Conforme apontado por Bellotto (1998, p. 202), esse tipo peculiar de arquivo, 

“interdisciplinar por excelência”, passou a ganhar mais atenção no que diz respeito à sua 

“existência, rastreamento, organização e divulgação”, a partir da mudança de perspectiva no 

final do século XX quanto às suas possibilidades como objeto de pesquisa. Mas o que explica 
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esse interesse tardio, considerando que a existência de arquivos de pessoas não é um fenômeno 

recente?  

 

2.1 ARQUIVOS DE PESSOAS E OS PRINCÍPIOS ARQUIVÍSTICOS 

 

Abreu (2016, p.24) nos oferece caminhos para a compreensão da questão apresentada, 

ao pressupor que a marginalidade dos arquivos de pessoas foi moldada em função do lugar que 

ocuparam historicamente no processo de constituição da teoria arquivística1: 

 

A teoria arquivística descansa muita das vezes na premissa de que os documentos são 

criados e mantidos em um contexto institucional. Esse quadro acarretou na adoção de 

procedimentos diferentes dos adotados nos arquivos oriundos de organizações (...).  

 

Terry Cook (1998, p.130), ao abordar a história do fazer arquivístico, coaduna com esta 

tese, realçando a existência de uma tensa divisão, uma tradicional dualidade entre os arquivos 

público e pessoal, o oficial e o individual: 

 

Em grande parte da literatura arquivística dos Estados Unidos, por exemplo, há 

referências a duas partes distintas da profissão: a tradição dos manuscritos históricos 

versus a tradição dos arquivos públicos. Na Austrália, é revelador o título do periódico 

nacional dos arquivistas: Archives and Manuscripts, que ressalta a nítida dualidade que 

lá encontrei, com alguns arquivistas de arquivos públicos na verdade ignorando seus 

colegas que coletam manuscritos, não os considerando arquivistas, e sim profissionais 

mais próximos, em seu trabalho e em sua visão dos documentos, dos bibliotecários ou 

dos curadores de museus (...). 

 

Esta tradicional caracterização dos arquivos institucionais/públicos/oficiais enquanto 

objeto principal da Arquivologia – em detrimento dos arquivos de pessoas – é analisada de 

maneira pormenorizada por Abreu (2016); visando compreender o processo histórico-

epistemológico de constituição da teoria arquivística, o autor realiza uma incursão pelos 

principais manuais da área, analisando comparativamente as definições do conceito de arquivo 

propostas por autores representativos das fases sistematizadas como: Clássica (1789-1945) e 

Moderna (1945 – déc. 1980).2 

Quanto à fase Clássica, que abarca o período entre a Revolução Francesa e a Segunda 

Guerra Mundial e é marcada pelo processo de consolidação da Arquivologia enquanto área do 

                                                           
1 Por teoria arquivística entende-se “corpo de conhecimento sobre a natureza dos arquivos a fim de definir uma 

estrutura intelectual para seus métodos e práticas” (Eastwood, 2013, p.24 apud Abreu, 2016, p.24). 
2 Abreu (2016) tomou por base a periodização elaborada por Schmidt (2012, p. 103). 
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saber, Abreu (2016, p.34) constata o esquecimento/preterimento dos arquivos de pessoas 

enquanto objeto de atenção: 

 

Investigar o conceito de arquivo no Manual dos Holandeses, em Jenkinson, Casanova 

e Brennekke, permite acessar que tipo de arquivo o período clássico da Arquivologia 

preconiza. A terminologia empregada pelos teóricos, de maneira geral, permite perceber 

a noção de conjunto de natureza oficial produzido em função de um objetivo, quer seja 

uma transação, atividade ou negócio. Essa concepção reflete a vivência desses teóricos 

em arquivos históricos de caráter público. Salvo a exceção de Casanova, os arquivos 

pessoais não são contemplados como arquivo nesse período importante para o 

desenvolvimento da teoria arquivística. 

 

  Segundo Abreu (2016, p.29), os arquivos de pessoas passaram a ser relacionados ao 

conceito de arquivo somente a partir do século XX, mais precisamente em 1928, quando o 

arquivista Eugênio Casanova (1867-1951) publicou em Siena o seu livro Archivistica. Cabe 

salientar que, até então os arquivos de pessoas eram analisados preponderantemente como 

coleções de manuscritos ou pertencentes aos arquivos de família, como visto abaixo no Manual 

dos Holandeses (1898): 

 

Constituem estes, por via de regra, um aglomerado de papéis e escritos, que os vários 

membros de determinada família, ou os habitantes de uma casa ou castelo, na 

qualidade de pessoas privadas ou a títulos diversos, algumas vezes mesmo como 

colecionadores de curiosidades, reuniram e conservaram. Os documentos de um 

arquivo de família não formam “um todo”; foram, não raro, agrupados segundo os 

mais estranhos critérios e falta-lhes a conexão orgânica de um arquivo no sentido em 

que o define o presente Manual. As regras para o arquivo em sua acepção própria não 

se aplicam, pois, aos arquivos de família (ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS 

HOLANDESES. 1975, p. 19). 

 

 No tocante à fase Moderna, que abrange o período pós Segunda Guerra Mundial até o 

advento dos documentos digitais na década de 1980, sendo caracterizada pela perspectiva da 

gestão de documentos como resposta ao vertiginoso crescimento da produção documental, 

Abreu (2016, p.34) afirma: 

 

Amplia-se o uso dos documentos e emergem marcos teóricos importantes. O inglês 

Schellenberg é o principal teórico dos chamados arquivos modernos e espelha a 

concepção de arquivo dos teóricos que precederam a publicação de sua obra Arquivos 

Modernos: princípios e técnicas. Sua visão compreende os arquivos pessoais, mas com 

uma terminologia pontuada pelo contexto institucional. O período se caracterizou pela 

preocupação central com a gestão de documentos. 

 

 

Abreu (2016, p.31) destaca que, apesar da inserção dos arquivos de pessoas na literatura 

arquivística da fase Moderna, persiste um entrave quanto à compreensão de seu caráter 

orgânico: 
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No entanto o autor condiciona a produção de arquivos ao exercício de encargos legais 

ou de atividades. Nesse segmento, para que os arquivos pessoais tenham seu caráter 

orgânico reconhecido, precisam estar obrigatoriamente ancorados em uma atividade. 

 

Depreende-se assim que, apesar dos arquivos de pessoas terem sido alçados mais 

claramente ao status de objeto da área, estes continuariam sendo relegados a uma posição 

secundária, considerados uma preocupação menor, condicionados pela perspectiva 

institucional. Mas quais seriam as causas desse histórico desprestígio dos arquivos de pessoas 

no bojo da teoria arquivística? 

Britto e Corradi (2017, p.150), entendem este processo como resultante de uma miopia 

inicial da área em relação ao reconhecimento da existência do caráter orgânico dos arquivos de 

pessoas; comparados aos arquivos institucionais (considerados resultantes de uma acumulação 

necessária e espontânea), estes estariam eivados de carga subjetiva (associada à construção da 

imagem do indivíduo) o que comprometeria assim a naturalidade da acumulação documental – 

um princípio muito caro à Arquivologia.  

Britto e Corradi (2017, p.150) afirmam que, por conta dessa falsa premissa, os arquivos 

de pessoas passariam ao largo do processo de desenvolvimento da Arquivologia, sendo 

frequentemente abordados sob o viés da Biblioteconomia: 

 

Assim como os acervos biblioteconômicos, os arquivos pessoais eram considerados 

como coleção, devido à diversidade de tipologia, de suporte documental e de serem 

procedentes de várias fontes. Dessa maneira, consequentemente, foram tratados 

segundo as técnicas da biblioteconomia. Resulta dessa prática o tratamento unitário da 

informação de cada documento sem considerar a relação com a atividade com a qual 

gerou, ou seja, sem a preocupação contextual que um acervo orgânico requisita. 

  

Levando em consideração esta conjuntura inicial, cabe propor o entendimento das 

motivações de um fenômeno relativamente recente: o gradativo processo de valorização dos 

arquivos de pessoas enquanto objeto da Arquivologia, suscitando assim debates quanto à prática 

e a teoria da área. 

Segundo Vogas (2011, apud BRITTO E CORRADI, 2017, p.151), a valorização dos 

arquivos de pessoas enquanto “arquivo” e “fonte de pesquisa” se deu de maneira concomitante 

a um importante avanço na prática historiográfica, iniciado mais precisamente a partir da 

segunda metade do século XX. Compreendendo este processo, Assis (2009, p. 43 apud 

BRITTO E CORRADI, 2017, p.151) afirma que: 

 

Essa valorização ocorreu em um contexto de renovação da prática historiográfica: 

desenvolvimento da nova história cultural, redefinição e alargamento do conceito de 
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documento/monumento, mudanças na escala de observação (a micro-história) e na 

temática (vida privada, história do cotidiano, gênero, marginais. Representações, 

cultura material, etc.) e, por fim “redescoberta” do indivíduo. 

 

 Santos (2012, apud BRITTO E CORRADI, 2017, p.151) afirma que o alargamento 

dessa perspectiva quanto aos objetos e ao fazer histórico, provocado principalmente pelo 

advento da micro-história e da história cultural, fomentou a valorização dos documentos 

presentes nos arquivos de pessoa. Destarte, infere-se que esse novo lugar alçado pelos arquivos 

de pessoas suscitou, por conseguinte, uma demanda por reflexões mais aprofundadas em 

relação à essa temática e um desafio/esforço de sistematização dentro da teoria arquivística.  

Tendo como lastro Vogas (2011) e Santos (2012), Brito & Corradi (2017, p.151) 

afirmam: 

 

Os primeiros textos que referenciavam arquivos pessoais como arquivo e como fonte 

importante para a pesquisa datam da década de 60 e 70. A obra “Public and private 

records: their arrangement and description” de Schellenberg na década de 60 e as 

obras “Manual de Arquivística” da Associação dos Arquivistas Franceses e “Arquivos 

Modernos – princípios e técnicas” de Schellenberg, já na década de 70, são os 

primeiros trabalhos de peso sobre o assunto.  

 

Considera-se que os debates quanto à perspectiva arquivística em relação aos arquivos 

de pessoas foram incrementados pela efervescência da Arquivologia à sua fase Contemporânea. 

Marcada pelo advento dos documentos digitais na década de 1980, esta fase reflete os 

questionamentos da área em relação à relevância e alcance de suas práticas e teorias diante dos 

desafios lançados por uma nova realidade - muito mais complexa e fluida no tocante a produção 

documental. De acordo com Abreu (2016, p.32): 

 

A “desmaterialização” dos documentos desencadeia muitas reflexões na Arquivologia 

e o período caracteriza-se pela revisitação de seu estatuto científico, particularmente 

no que tange a reconstituição do contexto de produção e o controle dos documentos. 

Sem adentrar numa análise profunda, ressoa no discurso arquivístico o tema ruptura 

de paradigmas, do qual alguns teóricos acreditam que tenha surgido uma Arquivologia 

pós-custodial. 

 

Sendo assim, a demanda por respostas imposta à Arquivologia, com consequente 

ampliação de seu escopo teórico, conforme observado por Abreu (2016, p.33), pode ser vista 

como uma nova possibilidade aos arquivos de pessoas, tanto no que toca a questões sensíveis 

de âmbito teórico e prático, como em direção ao reconhecimento, defendido por Camargo 

(2008, apud ABREU, 2016, p.32), do “caráter orgânico e instrumental inerente a qualquer 

arquivo nos arquivos de pessoas”: 
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As soluções encontradas pela teoria e prática arquivística para lidar com as questões 

colocadas pelos documentos digitais no âmbito institucional, podem contribuir para 

as questões que se colocam sobre ordem original e autenticidade nos arquivos 

pessoais, da mesma maneira que os estudos de tipologia documental podem auxiliar 

na identificação dos arquivos pessoais (ABREU, 2016, p.33). 

 

 No tocante à produção científica acerca dos arquivos de pessoas na Arquivologia 

Contemporânea, cabe afirmar que: 

 

declarações lamentando a escassez de publicações sobre arquivos pessoais não são 

mais verdadeiras: um corpo rico de literatura está sendo desenvolvido para examinar 

este campo emergente de pesquisa (Carter; Fisher; Harris; Hobbs, 2013, p. 2 apud 

ABREU, 2016, p.33). 

 

 

Britto e Corradi (2017, p.149), situam o contexto brasileiro: 

 

Os trabalhos científicos realizados com a temática “arquivos pessoais” no Brasil até a 

década de 1970 eram escassos, já que eram considerados como verdadeiras fontes da 

história apenas aqueles documentos de caráter oficial, ou seja, ligado à administração 

de Estado. No máximo, arquivos de grandes personalidades políticas e/ou de heróis 

nacionais eram avaliados como portadores de memória de relevância e assim 

justificavam a sua conservação. Apenas no final da década de 1990 e início da década 

de 2000 é que se teve um aprofundamento teórico sobre o tema, não sendo apenas 

textos puramente técnicos que até então predominavam. 

 

Conforme já mencionado, os desafios trazidos com despontar da fase Contemporânea 

suscitaram a ampliação do escopo teórico da Arquivologia, um processo assimilado somente 

nas décadas posteriores pelos arquivistas brasileiros. Serão apresentados a seguir alguns 

posicionamentos/visões acerca das relações entre os princípios arquivísticos e os arquivos de 

pessoas. As aproximações e distanciamentos notados entre autores que se debruçam a 

compreender a prática e a teoria arquivística auxiliarão a apreensão de debates pertinentes a 

atualidade e a percepção do campo científico da Arquivologia enquanto lugar de disputa. 

 

2.2 POR UMA ABORDAGEM CONTEXTUAL EM ARQUIVOS DE PESSOAS 

 

De acordo com Tanus (2014, apud BRITTO E CORRADI, 2017, p.151), Terry Cook 

(1998), um dos expoentes da nova arquivologia na virada do século XX para o XXI, propõe o 

fim da tradicional dualidade entre os arquivos institucionais e os arquivos de pessoas. Este 

autor, como salientado por Bellotto (1998, p.204), ao seguir uma linha de pensamento pós-

moderno, e influenciado pela perspectiva dos “arquivos totais” canadenses, propõe a quebra 
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definitiva das barreiras de procedimentos técnicos de tratamento e mesmo de domicílio 

diferenciado entre arquivos de pessoas e arquivos institucionais públicos.  A argumentação de 

Cook, segundo Tanus (2014, apud BRITTO E CORRADI, 2017, p.151) é de que a chave para 

a compreensão dos arquivos de pessoas enquanto arquivo parte da valorização do que é 

inerente: a percepção de que arquivos são resultantes de uma atividade, independentemente do 

caráter oficial ou pessoal. 

Depreende-se como ponto pacífico entre os expoentes da arquivística contemporânea 

considerar arquivos de pessoas enquanto arquivo, porém não necessariamente essas conclusões, 

frutos de debates acadêmicos, são acompanhadas simultaneamente pelas instituições de 

custódia, como alerta Camargo (2009, p.28): 

 

os documentos acumulados por indivíduos ao longo de sua existência nem sempre são 

tratados de modo coerente com a teoria arquivística, depois que ingressam em 

entidades de custódia. O fato de não haver, entre nós, palavra específica para designá-

los (como manuscripts, personal papers, écrits personnels, carte personali, espólios e 

tantas outras), e, consequentemente, distingui-los dos arquivos institucionais, não 

resultou, na prática, na adoção de procedimentos comuns, nem impôs o 

reconhecimento dos atributos que permitiriam vê-los como conjuntos orgânicos e 

autênticos, marcadamente representativos das atividades que lhes deram origem. O 

recurso ao pleonasmo [referindo-se ao título, “Arquivos pessoais são arquivos], 

portanto, adverte para a necessidade de submeter tais documentos à abordagem 

própria dos arquivos, em benefício das pesquisas que, sob diferentes ópticas, deles se 

alimentam. 

 

De acordo com Camargo & Goulart (2007, p. 40), a razão dessa inadequação entre os 

profissionais da área no que toca ao tratamento dos arquivos de pessoas, deve-se a existência 

de uma dificuldade provocada pela “zona de penumbra”, isto é, o fato desses documentos não 

convencionais (como diários e agendas, por exemplo) carecerem de imposições jurídicas e 

padronização administrativa – requisitos tradicionais para identifica-los como autênticos e com 

valor probatório. 

Terry Cook, como analisado por Bellotto (2008, p.203), põe em xeque a aplicabilidade 

desses princípios arquivísticos tradicionais aos arquivos de pessoas, e vai além, considerando 

com premente o estabelecimento de uma nova feição teórica e perspectiva metodológica para a 

área: 

 

aventa a possibilidade de um quadro conceitual comum para arquivos institucionais e 

arquivos pessoais. Isso, de um lado; por outro lado, vai mais longe, contestando essa 

própria aplicabilidade até nos arquivos governamentais, diante do que chama de uma 

pós-modernidade, na qual o tipo de relação que tão zelosamente contemplávamos, 

entre o documento e o setor administrativo que o produzia, já não é mais válido. 
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Schmidt (2012, pp.203-204) analisa detidamente as principais proposições de Terry 

Cook - proposições estas que vão de encontro as contribuições teóricas de Hilary Jenkinson 

3(1882-1961) um dos expoentes Arquivologia Clássica: 

 

coloca no centro de suas críticas o documento de arquivo, atribuindo que não deve mais 

ser enxergado como algo estático e físico e sim como um conceito dinâmico e virtual, 

deixando de ser um “produto passivo” das atividades humanas ou administrativas para 

ser considerado “ativo próprio, agente na formação da memória humana  e 

organizacional”.  

Cook (1998) ainda estabelece que nem o autor nem o contexto podem ser separados da 

análise documental, pois nada é neutro. Nada é imparcial. Nada é objetivo. Tudo é 

moldado, apresentado, representado, reapresentado, simbolizado, significado, assinado, 

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

alegou Jenkinson, mas sim um produto construído conscientemente, não existindo uma 

narrativa de uma série ou coleção de registros, mas muitas narrativas, muitas histórias, 

servindo aos propósitos de muitos para muitos públicos, ao longo do tempo e do espaço. 

Ao reiterar essa necessidade de mudança do documento de arquivo de produto passivo 

(subproduto) para agente ativo, Cook critica especificamente as qualidades essenciais 

definidas por Jenkinson para estes documentos bem como a ideia do inglês sobre estes 

serem subprodutos das atividades.  Também aponta outros termos em que a mudança 

de paradigmas deve acontecer. Além do documento de arquivo e da prática profissional, 

refere-se ao contexto de produção documental, afirmando que na condição pós-moderna 

ele deixa de ser estático em relações de hierarquia para assumir lugar dentro da 

perspectiva de que os processos de trabalho acontecem em rede e de maneiras 

horizontais (...). 

 

Duranti (1994, p. 50 apud SCHMIDT, 2014, p.44) pondera, constatando a necessidade 

de um “reexame” para a área, porém assumindo uma perspectiva inversa a de Terry Cook: 

 

a questão passa a ser se ele deve ser feito dentro do antigo esquema explicativo ou 

dentro de um esquema novo. Certamente, algumas observações feitas a partir da nova 

realidade colocaram em crise alguns dos pressupostos básicos concernentes aos 

arquivos e arquivistas. Entretanto, rejeitar todos esses pressupostos nos levaria ao 

vazio. (...) o conhecimento tradicional pode ser transformado pela interação com as 

novas observações, e suas aparentes contradições podem ser reconciliadas. 

 

Ao comparar as proposições de análise arquivística presentes em ambos autores, 

Schmidt (2014, p.44) também identifica uma orientação inversa, enquanto Terry Cook (1998) 

assume como ponto de partida a busca do “contexto por trás do texto” para só então focar o 

documento, Luciana Duranti, representante da Diplomática Arquivística, centrada nos estudos 

da Tipologia Documental, reafirma o documento enquanto pedra de toque da Arquivologia: 

 

                                                           
3 De acordo como Schmidt (2014, p.47), Jenkinson argumenta que “ os arquivos não são elaborados para interesse 

ou para a informação da posteridade, pois a qualidade essencial do documento de arquivo é sua produção visando 

o caráter probatório de uma ação, diferente da atribuição de sentido dada ao documento pelo historiador. Além de 

considerar como documento de arquivo somente os que estão em papel, ao refletir sobre suas qualidades essenciais, 

apresenta quatro características que lhe são inerentes: imparcialidade, autenticidade, naturalidade e 

interdependência. ” 



20 
 

a análise do arquivista vai se deslocando desde o contexto documental imediato do 

material que examina até o amplo contexto funcional e, mais além, ao contexto sócio-

cultural, isto é, desde a realidade do documento até a imagem dos criadores de 

documentos (DURANTI, 1995 apud TOGNOLI; GUIMARÃES, 2011, p. 34).  

 

A valorização da abordagem diplomática aos documentos de arquivos de pessoas, 

realizando uma análise das tipologias documentais, também é defendida por Silva (2013, p.165 

apud BRITTO E CORRADI, 2017, p.154): 

 

Eles escapam dos padrões que regulam os documentos oficiais produzidos pelas 

instituições públicas e privadas, não se sujeitando às normas de produção, avaliação e 

configuração interna e externa. A liberdade de ação própria dos arquivos pessoais 
apresenta um leque de possibilidades ao estudo dos tipos documentais. 

 

Lopez (2003, p.70) é assertivo ao considerar que a informalidade que caracteriza os 

procedimentos e os documentos gerados nos arquivos de pessoas, não invalida a aplicabilidade 

dos princípios arquivísticos na organização de tais conjuntos documentais, ao contrário, há 

justamente a necessidade do reforço de tais princípios, visto que estes são a única maneira de 

“garantir a solidez das informações dos documentos":  

 

Os arquivos pessoais, por suas características informais, testam os limites dos 

princípios teóricos da arquivologia, ao mesmo tempo em que, paradoxalmente, os 

reforçam, como única salvaguarda para que tais conjuntos não percam a unidade e 

coesão arquivística que os caracterizam. 

 

Depreende-se que Duranti (1994, p. 334, apud CÂNDIDO, 2014, p.29) ao erigir a sua 

concepção da Arquivologia na contemporaneidade, resgata/fortalece a definição de 

imparcialidade formulada por Jenkinson (1922)4, a autora reitera que: 

 

É uma característica dos documentos de arquivo, e não dos seus criadores, os quais 

são naturalmente parciais quanto aos seus próprios interesses. Proteger a 

imparcialidade dos arquivos é proteger sua capacidade de revelar as biases e a 

idiossincrasias do seu criador.  

 

                                                           
4 Schmidt (2012, p.187), contextualiza a repercussão dos posicionamentos de Luciana Duranti nos debates 

contemporâneos: “Igualmente portadora de contribuições significativas para a área, as ideias de Luciana Duranti 

constantemente estão no epicentro das discussões teóricas da Arquivologia. Considerada por muitos como 

representante do paradigma “Custodial” para o campo dos arquivos, Duranti não é assim avaliada somente por 

definir o documento de arquivo como Objeto científico da Arquivologia, mas, sim, principalmente, por reafirmar 

como válidos para a área, inclusive ao se referir aos documentos em ambiente eletrônico, conceitos estabelecidos 

por Hilary Jenkinson na década de 1920. Importante destacar que tanto as ideias de Jenkinson como as de Duranti 

são alvos de críticas, mas sobretudo, porém não somente, por mandatários do pensamento “Pós-moderno” da 

Arquivologia, que as julgam como positivistas e mensageiras da objetividade racional para o campo dos arquivos. 
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Schmidt (2014, p.47) explica que o conceito de imparcialidade está relacionado à razão 

de criação do documento e sua capacidade em refletir as atividades de produção. Sendo assim, 

os documentos nasceriam por imposição da natureza das atividades e não por uma escolha do 

produtor. A imparcialidade se dá no âmbito do contexto de produção do documento, sendo seu 

reflexo legítimo, algo que independe da parcialidade/veracidade do conteúdo do documento. 

Ao abordar o conceito de imparcialidade, Camargo (2009, p.36) destaca a dupla função 

dos documentos de arquivo: 

 

são sempre parciais em relação ao ente produtor, isto é, são partes constitutivas de sua 

lógica interna; e são, simultaneamente, imparciais em relação ao pesquisador, isto é, 

não são partes constitutivas da lógica da pesquisa. 

 

Cabe destacar como Camargo (2009, p.36) articula como condicional a compreensão da 

imparcialidade enquanto atributo inerente aos arquivos de pessoas – rejeitando a falsa premissa 

de subjetividade que os alijava enquanto o objeto da Arquivologia: 

 

Se os arquivos não fossem meios, não lograriam possuir a capacidade de refletir as 

diferentes atividades de que participam. 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 na construção 

de determinada imagem, deixaria de ser arquivo. 

 

É possível inferir que Camargo (2009) complementa a percepção de Luciana Duranti, 

ao considerar que a transformação do conhecimento tradicional será alcançada através do 

aprofundamento teórico dos conceitos arquivísticos, dando, por exemplo: centralidade ao 

princípio da proveniência, buscando a ampliação da contribuição de uma abordagem 

diplomática aos arquivos de pessoas e salientando a necessidade de abordar arquivos de pessoas 

pela perspectiva contextual. 

 

A fim de garantir lastro às diferentes possibilidades de interpretação que a leitura de seu 

conteúdo pode suscitar ao longo do tempo, os arquivos de pessoas devem ser tratados 

como arquivos, isto é, devem ficar ancorados ao contexto em que foram produzidos. 

Quando se subverte essa relação, ou seja, quando o potencial de uso, tomado em sua 

inesgotável e imponderável magnitude, entra como componente do tratamento dos 

arquivos, substituindo as ações que justificaram sua produção, os documentos perdem 

o efeito de representatividade que os singulariza. Em outras palavras, perdem sua 

função probatória original, abrindo espaço para que, por efeito metonímico, recaiam 

sobre eles as propriedades de um universo que lhes é absolutamente estranho e com o 

qual não mantêm relações de reciprocidade. Além de induzir a erro, o uso desse material 

pelo pesquisador corre, assim, o risco de se converter em ornamento ou, na melhor das 

hipóteses, em mero exercício especulativo (CAMARGO, 2009, p.36). 
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2.3 O PRINCÍPIO DA PROVENIÊNCIA NOS ARQUIVOS DE PESSOAS  

 

Lopez (2003) salienta que propostas de organização dos conjuntos documentais 

baseadas em outros princípios que não o da proveniência, em detrimento do contexto de 

acumulação e da possível lógica interna do arquivo, não devem ser consideradas como 

exemplos de organização arquivística; pois, quando se retira o protagonismo do contexto de 

produção, os processos e funções responsáveis pela gênese documental tendem a ser ignorados. 

Salienta-se que o tratamento arquivístico dado aos documentos atenta-se de forma estreita ao 

contexto de produção e/ou aos motivos responsáveis pela guarda documental e não a 

informação veiculada pelo documento.  

Abreu (2016, p.33) se aproxima da percepção de Lopez, ao considerar que: 

  

identificada a proveniência, o produtor do arquivo, no caso dos arquivos pessoais, e a 

relação entre os documentos desse conjunto, não parece existir caminho mais 

apropriado que pela teoria arquivística para que seu contexto não seja perdido, bem 

como seu caráter probatório, no sentido de evidência das atividades, interesses e 

relações do titular. 

 

No tocante a proveniência, Heymann (1997, p.43) enfatiza a recuperação do contexto 

de acumulação para a compreensão dos arquivos de pessoas, visto que o titular não 

necessariamente produziu todos os documentos que integram o conjunto e que nem todo o 

material que ele produziu ou recebeu ao longo de sua vida faz parte desse mesmo conjunto 

documental. Segundo a autora a proveniência deve ser entendida tanto do ponto de vista 

interno5 - “princípio de respeito aos fundos”; como do externo6 -"princípio do respeito à ordem 

original". 

Vianna et al (1986 apud HEYMANN, p.43) conflui com esta perspectiva ao considerar 

que nos arquivos de pessoas é o contexto de acumulação que lhes confere sentido, pois 

“desaperceber-se do modo de acumulação pode implicar no remanejamento das órbitas, por 

conseguinte em construir relações outras, com a implosão do sentido original”. 

                                                           
5 Baseando-se em Duranti (1994), Heymann (1997, p.43) define "princípio da proveniência sob o ponto de vista 

externo" ou "princípio de respeito aos fundos como aquele que preconiza que a documentação acumulada por 

determinada instância, seja ela uma pessoa física ou uma instituição, pública ou privada, deve ser mantida coesa, 

respeitando-se a individualidade do conjunto, sem misturá-lo a documentos de outras origens, na medida em que 

tem uma singularidade orgânica que lhe confere sentido, por refletir atividades, dinâmica e critérios da instância 

responsável pela acumulação. 
6 Baseando-se em Duranti (1994), Heymann (1997, p.43) define" princípio do respeito à ordem original" ou 

"princípio da proveniência sob o ponto de vista interno” como aquele que preconiza o conjunto documental como 

expressão de uma "lógica" particular, que orienta o que é retido/guardado e a forma como se apresenta o conjunto 

gerado, determinando assim que os arquivos (no sentido de material doado a ou recolhido por instituições 

arquivísticas) conservem a ordenação estabelecida no órgão de origem. 
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Como salientado por Lopez (2003, p.80) o verdadeiro desafio dos arquivos de pessoas 

consiste em identificar as inter-relações entre as atividades do titular e os documentos por ele 

produzidos/acumulados, pois somente a árdua recomposição deste contexto é capaz de dotar 

tais acervos de significado arquivístico, resgatando a organicidade inicial dos documentos. 

Camargo (2009, p.31) conflui com Lopez (2003) ao advogar que é neste tipo de 

abordagem contextual que reside a singularidade e a pertinência do fazer arquivístico – 

diferenciando-se de abordagens focadas no conteúdo/informação como a museológica e a 

biblioteconômica -  no tratamento dos arquivos de pessoas. 

 
Preservar o contexto funcional dos documentos (...) poderia parecer mero preciosismo, 

já que as razões de seu ingresso numa instituição de custódia são alheias às que 

presidiram à formação do arquivo, o que, a rigor, não ocorre com as instituições 

públicas, cujo modelo fundamentou o próprio desenvolvimento da ciência arquivística. 

Mas não se trata de preciosismo. Organizar e descrever qualquer arquivo em função de 

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

de sua relação com o contexto de origem. A ideia de que só se obtém informação 

qualificada quando se compreende seu significado no contexto em que foi produzida é, 

aliás, partilhada pelos praticantes de várias disciplinas. Para a arquivística, no entanto, 

a correlação entre a atividade e o documento que a viabiliza (e que, por isso, lhe serve 

de prova) é crucial e constitui o núcleo básico dos procedimentos que conferem à área 

caráter científico, distinguindo-a, inclusive, de outras disciplinas com as quais tem sido 

frequentemente associada.  

 

Conclui-se, sem desmerecer o viés pós-moderno e a sua contribuição aos debates a 

respeito do papel da Arquivologia na contemporaneidade, que as proposições de Terry Cook ao 

lateralizarem o documento enquanto centro gravitacional da teoria e prática arquivística se 

assemelham ao médico que realiza adequadamente um diagnóstico, mas que com o tratamento 

prescrito levaria o paciente à óbito. Entende-se aqui como uma resposta adequada a nova 

realidade a valorização da Arquivologia enquanto ciência do contexto – e não da informação – 

considerando o documento enquanto seu objeto científico, fortalecendo seus princípios 

fundamentais e que a justificam enquanto área do saber autônoma. 

As reflexões apresentadas no decorrer deste capitulo servirão como base para 

analisarmos – reiterando a pertinência da Arquivologia enquanto aporte teórico e prático – as 

políticas de acervo assumidas pelo Instituto Moreira Salles, uma instituição de caráter híbrido, 

que possui em seu perfil a busca pela custódia de arquivos de pessoas.  
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3 INSTITUTO MOREIRA SALLES: UMA INSTITUIÇÃO QUE “COLECIONA” 

ARQUIVOS DE PESSOAS 

 

Este capítulo se dedica a compreender algumas facetas do perfil peculiar e desafiador 

do Instituto Moreira Salles (IMS) no cenário nacional – um centro de cultura de caráter 

multifacetado que, como apontado pelo seu Coordenador de Gestão de Acervos, Gabriel 

Bevilacqua, “se enxerga geralmente enquanto museu “ (apesar de possuir rádio, cinema e 

produzir revistas) mas, que na verdade tem um viés “colecionador” de arquivos de pessoas.7 

Será apresentado um panorama geral da instituição, compreendendo assim suas áreas e 

seus respectivos acervos, bem como o seu tratamento, abordagem, instrumentos e políticas de 

aquisição assumidas. 

Para tal intento, serão utilizadas como fontes: entrevistas, textos publicados no site 

institucional, relatórios anuais internos, o antigo Guia de Coleções do IMS, publicado em 2015 

e a proposta de Plano Museológico do instituto, produzido em 2016 por Elizabeth Pessoa8, 

Coordenadora do IMS-RJ.   

De acordo com Pessoa, Lins e Borges (2016, p.13), o Instituto Moreira Salles é uma 

organização sem fins lucrativos que visa o desenvolvimento de programas culturais e formação 

de públicos. Criada em abril de 1991 pelo embaixador e banqueiro Walther Moreira Salles, 

destaca-se pelo sistemático trabalho de pesquisa, conservação, organização e difusão dos 

representativos arquivos de pessoas que abriga nas áreas de fotografia (em maior escala), 

literatura, iconografia e música brasileira. Cabe salientar que garantir a ampla difusão destes 

acervos é o objetivo central do IMS. 

Como atividades notáveis do instituto, destacam-se: exposições, palestras, publicações, 

oficinas, cursos, eventos musicais, programações educativas, infantis, além da programação de 

cinema seja de circuito comercial ou de mostras especiais. 

Pessoa, Lins e Borges (2016, p.13) afirmam que o IMS teve sua origem formal em 1987, 

com a criação do Instituto de Artes Moreira Salles, sendo um passo à frente nas ações e 

atividades culturais e assistenciais já desenvolvidas por Walther Moreira Salles através do 

Unibanco. 

                                                           
7 Entrevista cedida pelo Coordenador de Gestão de Acervos, Gabriel Bevilacqua, cedida em 14/11/18, por ocasião 

deste trabalho. Para consultar a entrevista na íntegra, ver anexo I. 
8 Este Plano Museológico é o resultado do Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação MBA em Gestão de 

Museus) realizado em equipe com Adriana Teixeira Estellita Lins e Flavia Fabbriziani Borges. 
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O Instituto Moreira Salles possui atualmente sede em três cidades: Poços de Caldas 

(inaugurada em 1992), Rio de Janeiro (inaugurada em 1999) e São Paulo (inaugurada 2017), 

sendo está última a sua matriz administrativa.9 

 

3.1 DA ORGANIZAÇÃO – INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Em linhas gerais, a organização em recortes temáticos – fotografia, música, iconografia 

e literatura – reflete as “frentes de colecionismo”, a ambição da instituição em contemplar 

arquivos de pessoas representativas de cada uma dessas áreas de interesse. 

Conforme relatado por Gabriel Bevilacqua, em entrevista realizada por ocasião deste 

trabalho10, a abordagem dada a estes arquivos de pessoas geralmente prioriza determinados 

tipos e espécies documentais que são mais facilmente reconhecíveis ou que possuem maior 

demanda de pesquisa/expectativa de uso em exposições. Porém, como destacado por 

Bevilacqua e salientado por Camargo (2009, p. 28), os arquivos que são denominados como 

“arquivos literários”, “arquivos científicos”, “arquivos políticos”, entre outros; apesar de terem 

a natureza de sua denominação resultante da atividade principal que o titular desempenhava, 

geralmente não possuem apenas documentos relativos a essa atividade.   

Bevilacqua constata que esta prática recorrente no IMS quanto aos arquivos de pessoas 

– situação a ser revertida nos próximos anos – é condicionada por uma política de difusão dos 

acervos enquanto obra de seus titulares. Esta questão será tangenciada em alguns momentos 

neste capitulo, porém, analisada mais detidamente no próximo, tomando como exemplo o 

Arquivo Pixinguinha.  

Cabe salientar que o imenso acervo do IMS – acervo este que se amplia anualmente com 

novas aquisições – traz grandes desafios quanto à capacidade de processamento técnico. O 

crescimento é demonstrado em gráfico por Bevilacqua (2018, p.04): 

                                                           
9  Para mais informações acerca da cronologia do IMS, consultar o Anexo II 
10 Entrevista cedida pelo Coordenador de Gestão de Acervos, Gabriel Bevilacqua em 14/11/18, por ocasião deste 

trabalho. Para consultar a entrevista na íntegra, ver anexo I. 
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Nota-se um amplo crescimento no período entre 2015-2017 se comparado ao padrão 

identificado desde 1995. Esse crescimento pode ser explicado, entre diversos fatores, pela 

aquisição em 2016 da coleção de fotografias dos jornais do grupo Diários Associados no Rio 

de Janeiro – com cerca de 1 milhão de itens. 

Bevilacqua (2018, p.02) aponta o número de coleções e de documentos divididos por 

área: 

 

Áreas Nº de Coleções e documentos 

Fotografia 94 arquivos e coleções, contendo aproximadamente 1.955.482 imagens 

Música 22 arquivos e coleções, contendo aproximadamente 236.793 itens 

Literatura 32 arquivos e coleções, contendo aproximadamente 172.415 itens 

Iconografia: 10 arquivos e coleções, contendo aproximadamente 11.808 itens 

Fotografia 

Contemporânea 

7 coleções, com cerca de 1.397 obras 

Biblioteca de 

Fotografia 

9 arquivos e coleções, contendo cerca de 18.000 itens 

Acervo Walter 

Moreira Salles 

aproximadamente 30.000 itens 

Acervo Memória 

Institucional 

aproximadamente 20.000 itens 

Total estimado: 2.445.895 itens  

(entre obras de arte, documentos e outros objetos) 
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De acordo com Bevilacqua (2018, p.02), no que toca ao acesso, do total estimado de 2,4 

milhões de documentos/obras e 145 arquivos/coleções, 207.000 registros disponíveis on-line, 

isto é, aproximadamente 8,7% do total de itens do acervo. Bevilacqua (2018, p.02) 

complementa que o avanço de disponibilização on-line foi de 0,7% em 2016 e 1,2% em 2018, 

um crescimento médio 1% (ou 24.500 itens) ao ano. 

Outra informação importante, apresentada por Bevilacqua (2018, p.10), para a 

compreensão do perfil da instituição, é a análise quantitativa das formas de aquisição/entrada 

dos conjuntos e coleções do acervo: 

 

 

 

Infere-se, a partir da leitura deste gráfico, que a prevalência na compra enquanto forma 

de aquisição de acervo evidencia a peculiaridade do IMS em sua política enérgica de 

“colecionismo” de arquivos de pessoas. 

Será apresentado a seguir um breve histórico do desenvolvimento das diversas 

coordenações do IMS, assim como informações a respeito dos procedimentos assumidos em 

relação aos seus respectivos acervos. 

 

3.2 O ACERVO FOTOGRÁFICO 

 

Forma de aquisição/entrada dos conjuntos e coleções do acervo
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Segundo Burgi, Buccalon e Bozzetti (2016, p. 02), o IMS passou a atuar 

sistematicamente na estruturação de seu acervo fotográfico11 a partir de 1995. Hoje considerado 

uma referência no Brasil e no exterior, o acervo fotográfico possui cerca de 2 milhões de 

imagens, possuindo o mais importante conjunto de fotografias do século XIX no Brasil e a 

melhor compilação relativa à fotografia nacional das sete primeiras décadas do século XX. 

De acordo com Pessoa, Lins e Borges (2016, p.38), a aquisição da coleção Gilberto 

Ferrez em maio de 1998 e a inauguração em 2000 da Reserva Técnica de Fotografia12 do IMS 

na cidade do Rio de Janeiro, foram marcos para a ampliação de uma prática mais extensiva na 

aquisição de acervos13.  

Sergio Burgi, coordenador da área de fotografia do IMS, salienta em texto publicado no 

site institucional14, que a decisão pela guarda da coleção Marcel Gautherot em 1999, consolidou 

uma política de aquisição de obras completas – a trajetória, a carreira e as questões autorais – 

que hoje se mantém. 

Pessoa, Lins e Borges (2016, p.38) destacam que coleções de fotografia do IMS se 

estruturam em torno de arquivos que falam sobre a trajetória do fotógrafo e da experimentação 

criativa. Na sua maioria, tratam de obras completas dos fotógrafos15. 

Segundo Pessoa, Lins e Borges (2016, p.40), a construção do acervo fotográfico do IMS, 

teve como norte questões de relevância no cenário cultural brasileiro referente às artes visuais, 

às comunicações e à memória do país, assim como a preocupação na preservação de conjuntos 

raros e fragilizados pelo tempo.  

                                                           
11 Pessoa, Lins e Borges (2016, p.38) complementa que esse processo se iniciou com a aquisição da coleção 

Mestres do Século XIX. 
12 Segundo Burgi, Buccalon e Bozzetti(2016, p.02), a Reserva Técnica Fotográfica do IMS, construída no mesmo 

terreno do seu centro cultural no Rio de Janeiro. É o maior edifício voltado à preservação, restauração, guarda e 

divulgação de acervos de fotografia do Brasil. 
13 Entre as diversas coleções adquiridas, pode-se destacar: duas adquiridas do colecionador Pedro Corrêa do Lago 

(em fevereiro de 2002); a série do antropólogo Claude Lévi-Strauss comprada diretamente do autor. Segundo 

Burgi, o acervo fotográfico do IMS reúne hoje uma das coleções do século XIX mais importantes do Brasil, 

incluindo o trabalho fotográfico de Marc Ferrez, o principal fotógrafo do período, a documentação fotográfica 

mais antiga existente de São Paulo por Militão Augusto de Azevedo, a Petrópolis imperial, fotografada por Henry 

Klumb, entre outros trabalhos, juntamente com o melhor conjunto relacionado à fotografia brasileira do século 

XX, incluindo a produção de fotógrafos como Thomaz Farkas e Geraldo de Barros, nomes centrais no movimento 

relacionado à fotografia moderna no Brasil que se desenvolveu nos anos 1940. Ao lado destes significativos 

acervos de importantes nomes da fotografia brasileira, integram também o acervo fotográfico do IMS conjuntos 

relevantes de fotógrafos clássicos latino-americanos do século XX, como o peruano Martín Chambi e o argentino 

Horacio Coppola. Fonte: “A fotografia no IMS” Disponível em <https://ims.com.br/2017/07/25/a-fotografia-no-

ims/>. Acesso em: 28/09/18 
14 A fotografia no IMS. Disponível em <https://ims.com.br/2017/07/25/a-fotografia-no-ims/>. Visualizado em: 

28/09/18 
15 Como obras completas adquiridas pelo IMS podemos destacar: José Medeiros, Maureen Bisilliat, Hildegard 

Rosenthal, Hans Gunter Flieg, Otto Stupakoff e David Zingg. Fonte: “A fotografia no IMS” Disponível em 

<https://ims.com.br/2017/07/25/a-fotografia-no-ims/>. Acesso em: 28/09/18  
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Depreende-se a partir da leitura do Plano Museológico, que há diversos esforços por 

parte do IMS em contemplar com coleções significativas todas as décadas do século XX, 

enxergando na constatação da existência de algumas lacunas a possibilidade de novas 

aquisições. 

Visando contemplar a produção do século vigente, foi criado em 2012 o Departamento 

de Fotografia Contemporânea do IMS, que desenvolve projetos que aproximam a instituição 

das novas questões do universo fotográfico, formando uma audiência interessada pela produção 

recente16. 

Conforme já mencionado, o ano de 2016 marca o início de um novo desafio, já que com 

a aquisição da coleção dos jornais do grupo Diários Associados no Rio de Janeiro – com cerca 

de 1 milhão de itens – o Acervo Fotográfico IMS praticamente dobrou o número de documentos 

fotográficos sob a sua guarda. Sergio Burgi salienta, que dessa maneira, abre-se assim uma 

nova frente de preservação da memória histórica nacional nas atividades do Instituto, associada 

ao campo do fotojornalismo e da comunicação visual.17 

No tocante ao tratamento, Pessoa, Lins e Borges (2016, p.41) salientam a grande 

preocupação por parte do IMS em conservar informações e a integridade de seus acervos – 

especialmente no caso das obras completas – não havendo assim a prática de descarte. 

Pessoa, Lins e Borges (2016, p.41) ponderam que: 

 

entretanto existe uma política de prioridades que estabelece um processo de depuração 

na coleção. Determinados conjuntos que apresentam imagens com problemas técnicos 

são reproduzidos usando os procedimentos de restauro, como por exemplo, 

planificação de filmes e fotografias, e são disponibilizados no banco de imagens 

interno. Muitas vezes, a reprodução para uso externo não é possível, entretanto são 

registrados e é possível o acesso, pelos pesquisadores, somente de forma presencial. 

Vale ressaltar, que em algumas coleções é feita uma triagem, e alguns conjuntos 

passam por processo de restauro mais sofisticado, como por exemplo, a substituição 

do suporte. 

 

Quanto à conservação preventiva, o IMS busca estar em conformidade com parâmetros 

recomendados, postura essa assumida de maneira semelhante em todas as áreas. Pessoa, Lins e 

Borges (2016, p.43) afirmam que: 

                                                           
16 De acordo com Pessoa, Lins e Borges (2016, p.40) o acervo é formado por importantes conjuntos de fotografias 

de autores, entre eles, Claudia Andujar, Mauro Restiffe, Caio Reisewitz, Robert Polidori, Letícia Ramos, João 

Castilho, Helena Martins Costa, Coletivo Garapa, Coletivo Trema, Barbara Wagner, Tuca Vieira – projeto Bienal 

de Arquitetura de SP. Portfólio OffSide, constituído por Alex Majoli, David Alan Harvey, Susan Meiselas, Jonas 

Bendiksen, André Vieira, Barbara Wagner, Breno Rotatori, Coletivo Garapa, Mídia Ninja, Pio Figueiroa e dos 

Livros de Artistas: Lucia Mindlin e Rosangela Rennó. 
17 A fotografia no IMS. Disponível em <https://ims.com.br/2017/07/25/a-fotografia-no-ims/>. Acesso em: 

28/09/18 
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Nas áreas de guarda, a temperatura é de 21º C e a umidade é mantida em 53%. Os 

suportes que demandam baixíssimas temperaturas são acondicionados em câmara fria 

à temperatura de 0º C. 

A preocupação e a atenção são para que não ocorram oscilações destes índices que 

são adequados aos padrões internacionais de preservação e guarda de longa 

permanência. 

 

No tocante a prática de restauração, Pessoa, Lins e Borges (2016, p.43) afirmam que:  

 

A área conta com um profissional especializado nos objetos fotográficos, papéis, 

daguerreótipos, fotografias e álbuns fotográficos, entre outros. 

Possui, ainda, profissionais dedicados às películas (transposição de suportes, 

estabilização, etc). 

 

Segundo Burgi, Buccalon e Bozzetti (2016, p.03) a fotografia é caracterizada como item 

documental que constitui um arquivo, passando por um processo de catalogação, indexação e 

classificação no intuito de ser organizada na instituição de guarda e encontrada por 

pesquisadores. Esse procedimento é baseado na descrição textual de informações internas e 

externas à imagem, além da identificação de suas características de conservação, proveniência 

e localização física18. 

Pessoa, Lins e Borges (2016, p.41) ao tratarem dos atuais instrumentos de pesquisa, 

destacam três processos considerados relacionados: a produção de um Inventário Visual, a 

digitalização e a criação de um Banco de Imagens. 

Percebe-se a partir da leitura do Plano Museológico que a tônica atual do IMS é 

proporcionar a disponibilização das imagens. Como detalhado por Pessoa, Lins e Borges (2016, 

pp.41-42): 

 

As coleções e conjuntos, ao chegarem ao IMS, são acondicionados de forma 

provisória, para que depois sejam realizadas as etapas de ordenação, codificação e 

digitalização. 

Atualmente, para que se ganhe velocidade e seja possível disponibilizar o acervo para 

pesquisa, antes mesmo que se complete todo o processo, é realizado logo na chegada 

o inventário visual, que é o registro digital em baixa resolução de toda a coleção. O 

inventário visual substitui o inventário manual, ele é o registro original da coleção na 

entrada. Alterações no arranjo e no ordenamento podem ocorrer, entretanto o registro 

original estará mantido. A partir daí, medidas de higienização, restauro, se necessário, 

e estabilização química são aplicadas, de acordo com seus suportes - papel, vidro e 

película. Já neste momento, toda e qualquer informação anotada nas embalagens, 

molduras e demais fontes primárias, substituída pelo novo acondicionamento, é 

devidamente registrada e planilhada. 

                                                           
18 A crítica quanto a abordagem assumida atualmente pelo IMS será apresentada na seção 3.8 onde serão tratadas 

as propostas/atividades em desenvolvimento da Coordenação de Gestão de acervos. 
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Cumprida esta etapa, os itens da coleção são acondicionados e encaminhados à área 

de guarda, conforme as condições exigidas pelo tipo de suporte e estado de 

conservação. 

Vale ressaltar que em algumas coleções em função do volume, do estado de 

conservação e de demandas de pesquisa, muitas vezes pode ocorrer uma alteração na 

ordem das etapas. 

  

Pessoa, Lins e Borges (2016, p.42) destacam que a partir desse processo de digitalização 

as imagens são inseridas no Banco de Imagens, que possui como repositório, interface e 

mecanismo de pesquisa, a Base Cumulus19. 

Após a inserção dos documentos digitalizados na Base Cumulus, é iniciado o processo 

de catalogação, sendo inseridos gradativamente mais informações à medida que iniciativas de 

pesquisas mais profundas e abrangentes são realizadas. Pessoa, Lins e Borges (2016, p.42) 

detalham esse processo: 

 

Após o material catalogado, a indexação é realizada através da criação de categorias, 

relacionadas com as imagens. 

Foi criado pelo Instituto um Manual de Catalogação que orienta o preenchimento das 

fichas técnicas no Banco de Imagens. São aproximadamente campos que tratam da 

autoria, conteúdo da imagem, descrição do objeto fotográfico, tratamento para 

preservação e restauro, campo livre de resumo, entre outros. 

  

Como notado a partir das pesquisas na base Cumulus no site institucional, estão 

disponíveis pouco mais 30 mil imagens para pesquisas online, que podem ser consultadas 

através de ações de busca livre ou busca avançada. Na base há também a possibilidade de 

customizar as opções de visualização da busca e solicitar o uso das imagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 O Cumulus é um software de gerenciamento de ativos digitais da empresa alemã-americana Canto. O sistema, 

que é usado principalmente em agências, empresas e autoridades públicas, é usado para arquivar, organizar e 

distribuir arquivos de mídia dentro de uma infraestrutura de rede. O foco especial está na integração em vários 

sistemas de terceiros, como sistemas editoriais, SAP ou sistemas de gerenciamento de informações sobre produtos. 

Disponível em <https://en.wikipedia.org/wiki/Cumulus_(software). > Acesso em 02/10/2018. 
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Figura 1 -  Acervo Fotográfico disponibilizado na base Cumulus.20 

 

 

Percebe-se assim que o IMS ainda tem um longo percurso para efetivar a possibilidade 

de pesquisa na totalidade de seus acervos fotográficos, vide que aproximadamente apenas 1,5% 

imagens estão descritas e disponibilizadas em sua base online. 

Visando a difusão dos acervos fotográficos, o IMS produz diversas exposições, cursos 

além da publicação de livros e catálogos e portais de acervo na internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Fonte: <http://fotografia.ims.com.br/sites/#1543310904275_0> Acesso em: 23/10/18. 
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Figura 2 - Portal de Acervo Brasiliana Fotográfica21 

 

 

3.3 O ACERVO LITERÁRIO 

 

De acordo com Élvia Bezerra, coordenadora da área de Literatura do IMS, em texto 

publicado no site institucional22, a aquisição do arquivo do jornalista e escritor Otto Lara 

Resende, em 1994, representou o embrião do que é hoje o Departamento de Literatura do IMS.  

Pessoa, Lins e Borges (2016, p.46) complementam que a partir desse primeiro momento, 

outros arquivos de pessoas, coleções e/ou bibliotecas foram incorporados, priorizando 

inicialmente literatos notáveis, e posteriormente estendendo à artistas, críticos de arte e 

jornalistas. 

De acordo o guia de coleções do IMS, publicado em 2016, estão sob a guarda da área 

de Literatura do IMS, arquivos de grandes nomes como: Clarice Lispector, Carlos Drummond 

de Andrade, Érico Veríssimo, Carolina Maria de Jesus, Décio de Almeida Prado, Dora Ferreira 

da Silva, João Gilberto Noll, Lygia Fagundes Telles, Mário Quintana, Maurício Rosenblatt, 

                                                           
21 A Brasiliana Fotográfica é um espaço para dar visibilidade, fomentar o debate e a reflexão sobre os acervos 

deste gênero documental, abordando-os enquanto fonte primária, mas também enquanto patrimônio digital a ser 

preservado. Esta iniciativa começa com a união de esforços da Fundação Biblioteca Nacional e do Instituto Moreira 

Salles. A ela poderão vincular-se, no futuro, outras instituições do Brasil e do exterior, públicas e privadas, 

detentoras de acervos originais de documentos fotográficos referentes ao Brasil. Para tanto, as instituições 

interessadas deverão contribuir com arquivos digitais e respectivos metadados que estejam de acordo com os 

padrões adotados internacionalmente. Disponível em <http://brasilianafotografica.bn.br/> Acesso em 21/10/2018. 
22 A literatura no IMS. Disponível em  <https://ims.com.br/2017/08/09/a-literatura-no-ims/>: Acesso em 21/09/18. 
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Olímpio de Souza Andrade, Paulo Autran, Paulo Mendes Campos, Rachel de Queiroz, Roberto 

Ventura, entre outros, totalizando 25 titulares. 

Segundo Élvia Bezerra, o acervo literário é composto por uma biblioteca de cerca de 30 

mil itens e 130 mil documentos de arquivo, tratados de acordo com os procedimentos 

arquivísticos. 

Quantos as tipologias e formatos presentes no acervo, Pessoa, Lins e Borges (2016, p. 

46) destacam que:  

 

Integram o acervo manuscritos e originas de romances, poemas, crônicas, cadernos 

com resumos de leituras, rascunhos de composições, registros e relatos da vida 

profissional e afetiva, programas de teatro, cartas, fotografias, recortes de jornais e 

revistas, objetos e materiais de uso pessoal, além de bibliotecas provenientes, na sua 

maioria, dos acervos pessoais de seus escritores, composta por livros e periódicos da 

época. 

 

Pessoa, Lins e Borges (2016, p.47) destacam que o tratamento dos acervos de literatura 

passa pelas seguintes etapas: higienização (com a retirada de sujidades, clipes, grampos 

metálicos e pastas inadequadas); registro (da organização original de chegada ao IMS) e arranjo 

(organização física).  

Há também a separação do acervo em três grupos visando dá-los um acondicionamento 

distinto. Os documentos que recebem abordagem biblioteconômica (livros, revista etc) são 

acondicionados em papel de ph neutro onde serão fixadas as etiquetas com notação; os 

documentos que recebem abordagem arquivística (cartas, fotografias, originais de livro, etc) 

são acondicionados em envelopes de papel neutro, colocado em caixas de arquivo, enquanto 

que documentos que recebem abordagem museológica (objetos tridimensionais)23 são 

guardados na mapoteca. O acervo é armazenado numa sala de guarda, em arquivos deslizantes. 

Nota-se também que há a separação destes três grupos durante a descrição nas bases de 

dados, catalogação, classificação e indexação: o sistema SophiA24 é utilizado para os 

documentos de biblioteca e o sistema Cumulus para documentos arquivísticos e museológicos. 

Cabe salientar, conforme analisado no capítulo anterior, que os documentos produzidos/ 

acumulados por uma pessoa no decorrer de suas atividades (independente do gênero, suporte, 

                                                           
23 Um dos assuntos analisados no próximo capítulo será a inconsistência do termo “objeto tridimensional” 
24 É um software voltado para bibliotecas que baseia-se nos padrões internacionais de catalogação e comunicação 

de dados (MARC-21, ISO2709, Z39.50 cliente e servidor, XML e OAI-PMH), e contabiliza mais de 600 

instituições usuárias, entre universidades, escolas, empresas, órgãos culturais e públicos, no Brasil e exterior. 

Disponível em <http://www.portalsophia.com.br/SobreBiblioteca.aspx.> Acesso em: 04/10/2018. 
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tipo, formato...) podem/devem ser identificados enquanto documentos de arquivo, já que 

compõem um todo orgânico. 

 

Figura 3- Página inicial de busca do SophiA25 

 

 

Quanto a política de aquisição de novos acervos, Pessoa, Lins e Borges (2016, p.47) 

destacam que atualmente esta se dá em decisão conjunta entre a coordenação da área de 

Literatura e a Superintendência do IMS. Nota-se que este mesmo processo de autorização 

também se dá para a realização de algum eventual descarte de documentos.  

No tocante à restauração (Pessoa, Lins e Borges, p.48), informam que o departamento 

de Literatura do IMS conta com o apoio de profissional especializado na área, avaliando a 

necessidade para tal procedimento logo na etapa de higienização de documentos. O mesmo 

profissional realiza uma verificação periódica dos acervos. 

De acordo com a coordenadora da área, visando a difusão do acervo e o favorecimento 

da pesquisa, objetivo principal do IMS, há a promoção de exposições, edição de livros com 

material do acervo, inédito ou não, além de editar sites como o Portal do Acervo Clarice 

Lispector e o Correio IMS, que reúne cartas notáveis de representantes de diversos segmentos 

da cultura brasileira. Pode-se mencionar também diversos cursos e palestras, o Clube da Leitura, 

com a criação de duas datas fixas, incluídas no calendário cultural do país, para homenagear 

                                                           
25 Disponível em: <http://acervo.ims.com.br/> Acesso em: 04/10/2018. 
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dois autores nos dias de seus aniversários: Carlos Drummond de Andrade, no Dia D, em 31 de 

outubro, e Clarice Lispector no Hora de Clarice, em 10 de dezembro26. 

 

Figura 4 - Portal do acervo Clarice Lispector27 

 

 

3.4 O ACERVO ICONOGRÁFICO 

 

 Seguindo proposta semelhante às outras áreas, a iconografia do IMS foi criada visando 

à aquisição, tratamento, pesquisa e conservação de arquivos de artistas gráficos, assim como 

também coleções de desenhos, gravuras. 

Pode-se afirmar que a gênese do acervo iconográfico se deu de maneira distinta em 

relação aos outros presentes no IMS, visto que precedeu a criação do próprio instituto.  

De acordo com Pessoa, Lins e Borges (2016, p.48) a formação do acervo de Iconografia: 

 

começou na década de 1960 com a aquisição, pelo embaixador Walther Moreira 

Salles, dos registros iconográficos do Brasil do século XVII ao XIX. A coleção 

cresceu com as aquarelas de Franz Keller, a pintura de Frans Post, as 24 aguadas de 

Harro-Harring e os mapas de John Ogilby.  Em 1999, somou-se o Highcliffe Album, 

com os desenhos do inglês Charles Landseer, alguns desenhos atribuídos a Debret, e 

aos pintores ingleses William John Burchell e Henry Chamberlain. 

 

Julia Kovensky, coordenadora da área de iconografia, em texto publicado no site 

institucional, apresenta uma informação relevante sobre a difusão das coleções do século XIX: 

                                                           
26 A literatura no IMS. Disponível em  <https://ims.com.br/2017/08/09/a-literatura-no-ims/>: Acesso em 21/09/18 
27 Disponível em: <https://claricelispectorims.com.br/> Acesso em: 21/09/18 
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Hoje essas coleções encontram-se integralmente digitalizadas e disponíveis para 

consulta no site do IMS. São aproximadamente duas mil imagens, entre desenhos e 

aquarelas, gravuras avulsas, livros de viajantes, álbuns de suvenir e mapas, que 

tiveram um papel importante na divulgação da então jovem nação brasileira no cenário 

mundial.
 28

 

 

Outro detalhe interessante apontado por Julia Kovensky é que a Iconografia como área 

só foi consolidada de fato com a aquisição da Coleção Martha e Erico Stickel29, com diversas 

gravuras que retratam o Brasil ao longo do século XIX. 

Percebe-se uma perspectiva semelhante à tomada pela área de fotografia, onde a lógica 

das aquisições segue o intento de traçar um panorama histórico, contemplando com coleções 

significativas, no caso da iconografia, as diversas fases das artes gráficas no Brasil. 

 Pode-se tomar como o marco da ampliação da abrangência aos acervos do século XX, 

o contrato de comodato do acervo Millôr Fernandes30 assumido em 2013. Nesta proposta, 

posteriormente foram incorporados outros conjuntos, como os desenhos do cineasta Glauber 

Rocha e o acervo do grande desenhista do início do século XX J. Carlos, responsável pelas 

ilustrações das principais publicações brasileiras das décadas de 1920, 1930 e 1940. 

 Pessoa, Lins e Borges (2016, p.49) afirmam que não há uma política formal de 

aquisição, visto que a constituição do acervo se deu mediante oportunidades analisadas junto à 

Superintendência e o Conselho. 

Quanto à espécies e formatos documentais, Pessoa, Lins e Borges (2016, p.49) 

destacam:  

 

desenhos, aquarelas, gravuras avulsas, livros de viajantes, álbuns de souvenir e mapas, 

além de um vasto material de artistas do século XX como desenhos, esboços, 

publicações, imagens, cartazes e catálogos. 

 

Quanto ao processo de documentação e catalogação, Pessoa, Lins e Borges (2016,) 

apontam as seguintes etapas: 

                                                           
28 A iconografia no IMS. Disponível em <https://ims.com.br/2017/08/03/a-iconografia-no-ims/> Acesso em: 

17/10/18. 
29 “Trata-se de uma Brasiliana composta por cerca de 1.500 obras realizadas, em sua maioria, por artistas viajantes 

que retrataram o Brasil ao longo do século XIX. Dos mais de 200 autores, entre pintores, desenhistas, gravadores 

e editores, encontram-se nomes caros a estudiosos da iconografia nacional, como Rugendas, Debret, Briggs, Cicéri, 

Martinet, Von Martius, entre outros, e autores pouquíssimo conhecidos, como Marguerite Tollemache e Franz 

Joseph Frühbeck, que permitem ampliar os estudos sobre o período.” Disponível em 

<https://ims.com.br/2017/08/03/a-iconografia-no-ims/> Acesso em: 17/10/18. 
30 De grandes proporções, a obra gráfica de Millôr conta com mais de seis mil desenhos originais, um conjunto de 

volumes encadernados com toda sua produção em jornais e revistas e seu arquivo pessoal.” Disponível em: 

<https://ims.com.br/2017/08/03/a-iconografia-no-ims/> Acesso em: 17/10/18. 
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• Inventário - (quantitativo) no local de retirada da coleção para estabelecer o espaço 

necessário para a guarda no IMS; 
• Higienização e triagem - do estado de conservação das obras e se necessário, envio 

para restauro; 
• Acondicionamento - na Reserva Técnica e realização do processo de catalogação no 

sistema Access. 

 

No tocante à restauração, Pessoa, Lins e Borges (2016, p.50) afirma que é durante o 

processo de higienização onde é identificada sua eventual necessidade, sendo esta realizada 

fora do IMS. 

Visando à difusão dos acervos Iconográficos, o IMS produz diversas exposições, cursos, 

publica livros, catálogos e portais de acervo na internet. 

 

Figura 5 - Portal de acervo Brasiliana Iconográfica31 

 

 

3.5 O ACERVO MUSICAL 

  

                                                           
31 O projeto Brasiliana Iconográfica propõe-se a reunir, em um mesmo portal web, fontes iconográficas – desenhos, 

aquarelas, pinturas, gravuras e impressos – dispersas por coleções públicas e privadas no Brasil e no exterior, 

tornando-as acessíveis à consulta virtual de um público amplo e internacional. Inicialmente, estarão disponíveis 

dados técnicos e imagens em alta resolução dos acervos de Brasiliana, pertencentes a instituições diretamente 

envolvidas na criação deste portal. São elas: Fundação Biblioteca Nacional e Instituto Moreira Salles (Rio de 

Janeiro), Pinacoteca de São Paulo e Instituto Itaú Cultural (São Paulo). Pretende-se que este portal seja enriquecido 

com material proveniente de outras coleções de mesmo perfil. Dessa forma, Brasiliana Iconográfica apresenta-se 

como instrumento de preservação digital desse patrimônio, cuja extensão nem os especialistas desta área de estudo 

avaliam com precisão. Disponível em: <http://www.brasilianaiconografica.art.br/> Acesso em: 14/09/18. 
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 De acordo com Pessoa, Lins e Borges (2016, p.43), a constituição do acervo musical do 

IMS foi iniciada com a inauguração em 2002 de uma Reserva Técnica Musical no Centro 

Cultural do Rio de Janeiro. 

Bia Paes Leme, coordenadora da área de Música do IMS, em texto presente no site 

institucional, aborda a natureza dos acervos da área: 

 

Acervos musicais podem ter diversas origens, sendo as mais comuns a prática musical 

propriamente dita, em uma ou mais das múltiplas funções que abrange (compositor, 

arranjador, instrumentista, cantor etc.), e o colecionismo, geralmente associado à 

pesquisa, formal ou informal, nas áreas de interesse do colecionador.
 32

 

 

De acordo com Bia Paes Leme33, o departamento de música possui atualmente sob a sua 

guarda vinte e dois acervos que contemplam duas vertentes: na primeira situam-se, por 

exemplo, os dos compositores Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Pixinguinha, Hekel 

Tavares, André Filho e Baden Powell, os dos instrumentistas Aloysio de Alencar Pinto e 

Antonio D’Auria, o da cantora Elizeth Cardoso e o do radialista Walter Silva; e na segunda 

estão os dos pesquisadores José Ramos Tinhorão, Ermelinda A. Paz e Edinha Diniz, os dos 

colecionadores Humberto Franceschi e Miguel Ângelo Nirez, e os dos jornalistas Maria Luiza 

Kfouri e João Máximo. 

Segundo Bia Paes Leme34, uma característica comum a esses conjuntos – e também o 

maior desafio em se lidar com eles – é a grande diversidade de suportes. Pessoa, Lins e Borges 

(2016, p.46) nos apresenta as principais tipologias e formatos documentais: 

 

Discos e partituras, além de outros suportes como fitas magnéticas de rolo e cassete, 

filmes, gravações de ensaios, apresentações, shows, programas de rádio, entrevistas e 

registros com grandes nomes da música brasileira. Bibliotecas com coleções 

completas, obras raras, fotografias, hemerotecas e centenas de documentos pessoais 

importantes. 

 

O Plano Museológico atende com propriedade à identificação de informações 

pertinentes ao acervo musical.  

Quanto à política de acervo: 

 

Atualmente, nas doações dos discos de 78 rotações, o critério é aceitar discos de 

música brasileira, inclusive repetidos, pois podem apresentar melhor qualidade de 

conservação por música, entre um exemplar e outro. Em todas as novas doações é 

                                                           
32 A música no IMS. Disponível em: <https://ims.com.br/2017/06/09/a-musica-no-ims/> Acesso em: 14/09/18. 
33 A música no IMS. Disponível em: <https://ims.com.br/2017/06/09/a-musica-no-ims/> Acesso em: 14/09/18. 
34 A música no IMS. Disponível em: <https://ims.com.br/2017/06/09/a-musica-no-ims/> Acesso em: 14/09/18. 
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realizada uma análise pela Coordenação de Música. Todos os discos, mesmo após a 

digitalização, não são descartados, e sim acondicionados na área de guarda (PESSOA, 

LINS E BORGES, 2016, p.44). 

 

Quanto ao tratamento dos documentos:  

 

A coleção ao chegar ao IMS tem seus dados básicos registrados em programa Excel 

e é organizada conforme seus suportes. Na sequência, passa pelo processo de 

higienização. Os itens são então acondicionados por coleção na área de guarda em 

armários deslizantes. É realizado o processo de catalogação, também no programa 

Excel, já com os dados básicos cadastrados no início. Posteriormente, é realizada a 

migração das informações para o sistema SophiA (áudio, livros, partituras, periódicos) 

e para o sistema Cumulus (fotografias). (PESSOA, LINS E BORGES, 2016, p.45) 

 

Quanto à restauração: 

 

A área de Música do IMS conta com restaurador especializado em papel (documentos 

e partituras) compartilhado com a área de Literatura. No caso dos discos, o restauro é 

realizado por profissional da própria área de Música. (PESSOA, LINS E BORGES, 

2016, p.45) 

 

Em relação ao procedimento de digitalização: 

 

A área de Música realiza uma análise da nova coleção em relação aos demais itens já 

existentes nas outras coleções de seu acervo. Os que não são repetidos, são 

encaminhados para a digitalização, principalmente os discos de 78 rpm. Demais itens 

são digitalizados de acordo com a demanda, para pesquisadores dos mais variados 

perfis, para eventos do IMS, entre outros. O processo de digitalização é realizado 

conforme a tipologia do acervo: 

Fotografias - Núcleo de Digitalização. 

Partituras e documentos - Reserva Técnica de Música (RTM). 

Rótulos dos discos - fotografados na RTM. 

Músicas - estúdio da RTM. (PESSOA, LINS E BORGES, 2016, p.45) 

 

Para à difusão do acervo musical, o IMS produz shows, diversos programas na Rádio 

Batuta35, edita sites, álbuns e exposições.  

Apresentaremos no próximo capítulo de maneira mais detalhada a política de difusão 

assumida pelo IMS em relação ao Arquivo Pixinguinha. 

 

3.6 O ACERVO WALTER MOREIRA SALLES 

                                                           
35 Lançada oficialmente em 31 de agosto de 2010, a Rádio Batuta funciona como um ponto de seleção, análise e 

entretenimento com base no rico acervo de música popular brasileira abrigado pelo IMS. A rádio online do IMS 

funciona 24h combinando gravações que fazem parte do acervo do Instituto Moreira Salles (da primeira metade 

do século XX, sobretudo) com registros mais recentes. Além disso, reflete uma das principais facetas da instituição 

- ser produtora de conteúdo qualificado: apresentando documentários entrevistas, shows, playlists e programas 

especiais diversos. 
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De acordo com o site institucional, este arquivo de pessoa, que reflete a trajetória pessoal 

e institucional de Walther Moreira Salles (WMS), fundador do IMS, abrange um período de 

aproximadamente 100 anos (1905-2006) e reúne cerca de 30 mil itens – documentação pessoal 

e institucional, correspondência, artigos e recortes de jornais, fotografias, áudios e vídeos. São 

papéis e objetos que reconstroem o percurso de vida do embaixador, empresário, patrono das 

artes e da própria história do Brasil. O acervo está em fase de processamento técnico e 

catalogação/descrição. 

De acordo com Oliveira (2017, p.08, não publicado) a base digital de pesquisa mais 

utilizada para descrição/catalogação do Acervo WMS é o Cumulus. Nela, os documentos são 

classificados por gênero, que podem ser: documentação textual, fotos, áudios, vídeos e objetos 

tridimensionais (entende-se por condecorações, medalhas, broches, placas, prêmios, caixas, 

canetas entre outros). A partir desses gêneros são divididas as séries, grandes blocos relativos 

às atividades desempenhadas por WMS ao longo de sua trajetória como por exemplo: Atividade 

Pública, Empresarial, Empresarial Financeiras, Empresarial Unibanco, Hemeroteca, Pessoal 

Bens, Pessoal Homenagens, Pessoal Relações Sociais, Pessoal Vida Familiar, Política, Política 

Embaixada, Política Ministério, Produção Intelectual própria entre outras.  Essas séries 

geralmente são desmembradas em subséries, detalhando os documentos produzidos por 

Walther durante suas atividades em uma instituição ou cargo especifico. Por exemplo: na Série 

Atividade Pública são encontradas subséries a respeito de documentos produzidos em suas 

atividades/relações com o Consulado Geral de Luxemburgo e Museum of Modern Art de Nova 

York. Os itens documentais são descritos em fichas no software tendo como inspiração a Norma 

Brasileira de Descrição Arquivística – NOBRADE. 

Segundo Oliveira (2017, p. 06, não publicado), além de possuir documentos 

produzidos/acumulados por Walther no decorrer de suas atividades, o arquivo WMS possui 

uma hemeroteca (resultado de pesquisas encomendadas pelo próprio Walther e/ou 

posteriormente pelo IMS) e uma biblioteca onde constam livros acumulados/adquiridos 

seguindo diversos critérios: livros da biblioteca pessoal de WMS (como por exemplo as suas 

bíblias); livros produzidos sobre o Walther e sobre a História do UNIBANCO – alguns inclusive 

nunca lançados; livros escritos e/ou financiados por Walther; são adquiridos também – visando 

o auxílio à pesquisas – livros e teses que fazem menção ao titular, ou que ofereçam um 

panorama histórico do período e dos lugares onde WMS atuou. Percebe-se um ponto negativo 

quanto à abordagem dada aos livros: estes recebem indiscriminadamente um tratamento 
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biblioteconômico, catalogados na base de dados SophiA, desconsiderando o seu contexto de 

acumulação. 

O Acervo WMS não está disponível para pesquisa na internet, porém são publicados 

com frequência no site institucional diversos artigos que abordam a trajetória do titular e 

utilizam os documentos de seu arquivo enquanto fonte. 

 

Figura 6 - Exemplo de artigo publicado no site Institucional36 

 

 

3.7 A MEMÓRIA INSTITUCIONAL 

 

Subordinada diretamente à Coordenação de Gestão de Acervos, a Memória 

Institucional37 se debruça a tratar dos documentos produzidos e/ou acumulados pelo IMS no 

decorrer de suas atividades. 

Pode-se afirmar que o processamento deste arquivo, iniciado entre 2017 -2018, ainda se 

encontra em estado incipiente, em fase de identificação da documentação textual e dos arquivos 

digitais (fitas K7, VHS, disquetes, etc) acumulados no IMS – RJ. 

                                                           
36 Por dentro dos Acervos - Walther Moreira Salles e os museus [3]. Disponível em: <https://ims.com.br/por-

dentro-acervos/walther-moreira-salles-e-os-museus-3/. > Acesso em: 20/11/18. 
37 Por dentro dos Acervos - Walther Moreira Salles e os museus [3]. Disponível em: <https://ims.com.br/por-

dentro-acervos/walther-moreira-salles-e-os-museus-3/. > Acesso em: 20/11/18. 
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Entre esses itens documentais podemos destacar: programações, convites, catálogos, 

folhetos, cartazes, cartões, agendas, calendários, marcadores de livro entre outros. Será 

necessária a padronização na definição das espécies e tipos documentais, visto que uma parcela 

significativa dos documentos se encontra identificada pelo formato. A equipe da Memória 

Institucional estuda a elaboração de um instrumento de avaliação dos documentos no ano de 

2019. 

Há o planejamento de uma centralização gradativa dos documentos produzidos por 

outras sedes do IMS. 

 

3.8 A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE ACERVOS 

 

A Coordenação de Gestão de Acervos foi criada em 2016 com a chegada do arquivista 

Gabriel Bevilacqua ao IMS. Em entrevista, concedida por ocasião deste trabalho38, ele afirma 

que a criação desta coordenação foi o reflexo da necessidade constatada pela própria instituição 

em qualificar a abordagem de seus acervos, produzindo sistemas para registrar e dar vazão à 

informação sobre seus arquivos e coleções. 

De acordo com Bevilacqua, os principais objetivos da Coordenação de Gestão de 

Acervos são: 

 

1. apoiar e integrar o trabalho técnico das coordenações de acervo;  

2. qualificar e integrar processos de gestão de acervos: controle físico; e patrimonial, 

preservação e difusão de coleções;   

3. implementar e normalizar procedimentos técnicos: incorporação, movimentação, 

descrição/catalogação; 

4. facilitar e gerenciar demandas técnicas e orçamentárias; 

5. promover o desenvolvimento técnico e profissional das equipes de acervo; 

6. integrar e qualificar metodologias, ferramentas e sistemas de trabalho e informação; 

7. gerenciar acervos especiais (AWMS, Memória Institucional e Olavo Redig de 

Campos, dentre outros).
 39

 

 

Para alcançar esses objetivos, a Coordenação de Gestão de Acervos auxilia o IMS no 

desenvolvimento das seguintes atividades: 

 

1. Políticas: política de acervos: informação/acesso, gestão e aquisição e formação de 

coleções; 

2. Diagnóstico: controle patrimonial, situação legal, guarda física (RT’s), conservação 

preventiva, status de processamento e agenda de processamento e difusão; 

                                                           
38 Entrevista cedida pelo Coordenador de Gestão de Acervos, Gabriel Bevilacqua em 14/11/18, por ocasião deste 

trabalho. Para consultar a entrevista na íntegra, ver anexo I. 
39 Informações presentes em slide gentilmente cedido pelo Coordenador de Gestão de Acervos. 
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3. Sistemas de informação e documentação: qualificação e integração de sistemas e 

bases de dados de controle e descrição/catalogação de arquivos e coleções; 

4.Processos e procedimentos: Incorporação/desincorporação, segurança, 

processamento técnico e planejamento orçamentário; 

5.Difusão: ampliação da digitalização e presença digital. Desenvolvimento e 

integração de plataformas digitais; 

6. Formação e qualificação técnica: Organização e participação em cursos, redes de 

profissionais/instituições e congressos.
 40

 

 

Bevilacqua (2018, p.06) elenca os principais desafios estratégicos operacionais a serem 

enfrentados: 

 

1. Avaliação de processos técnicos e áreas de trabalho: ações de diagnósticos, 

definição de indicadores de acompanhamento e identificação de demandas e 

prioridades. 

2.Adequação de infraestrutura de guarda e processamento: edifícios, conservação 

preventiva, controle/segurança patrimonial, documentação de atividade-fim, 

catalogação/descrição primária e digitalização; 

3.Revisão de métodos e integração procedimentos de trabalho: procedimentos de 

gestão de acervos, modelo de dados integrado, interface de busca geral e instrumentos 

de pesquisa comuns; 

4.Ampliação e qualificação da difusão: revisão de estratégias, priorização da 

catalogação/descrição, gestão do conhecimento, adequação de bases de dados e 

interfaces e implementação do novo modelo de dados. 

 

Constata-se que a intervenção/participação da Coordenação de Gestão de Acervos se 

estende sob diversas frentes, num sentido de padronização e integração entre as áreas do IMS. 

Este trabalho se restringirá a compreender os seguintes objetivos mencionados por Bevilacqua 

(2018, p.47):  

 

1. Analisar e discutir modelos e padrões de descrição/catalogação utilizados na 

instituição; 

2. Elaborar um estudo comparativo a partir dos modelos utilizados; 

3. Avaliar a viabilidade da adoção de um modelo de trabalho integrado; 

4. Propor um “novo” modelo de descrição/catalogação construído a partir de uma 

perspectiva integrada da gestão de acervos. 

 

De acordo com Gabriel Bevilacqua, em entrevista cedida por ocasião deste trabalho, as 

coordenações de acervo do IMS – exceto a Coordenação de Literatura – distanciam-se da 

abordagem arquivística padrão, possuindo uma abordagem muito mais próxima da museologia 

(já que a unidade documental é tratada enquanto obra) e da biblioteconomia (por priorizar a 

digitalização e a associação de metadados à imagem, uma descrição muito mais focada no 

conteúdo e assuntos referenciados nas imagens do que em seu contexto). Ele pondera que o 

                                                           
40 Informações presentes em slide gentilmente cedido pelo Coordenador de Gestão de Acervos. 
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único aspecto arquivístico advém da preocupação em garantir o vínculo do documento ao 

titular, o mínimo da manutenção do contexto de produção. 

Bevilacqua41 constata como um dos grandes problemas encontrados a não articulação 

entre os documentos de um mesmo fundo. Segundo ele, ainda não é realizado um trabalho de 

arranjo que possibilite relacionamento dos documentos de acordo com as atividades do titular 

que o geraram. 

Bevilacqua42aponta como um dos grandes desafios em termos metodológicos, a 

elaboração de um modelo híbrido de trabalho (descrição/catalogação) englobando a abordagem 

de conteúdo e contextual, para atender as diversas demandas que o IMS possui sobre os 

arquivos.  

Bevilacqua43 afirma que não há suporte conceitual metodológico consolidado na 

literatura de nenhuma das áreas (biblioteconomia/arquivologia/museologia) para a elaboração 

de um modelo que atenda ao perfil multifacetado do IMS. Ele considera como fundamental 

neste processo acompanhar o que as outras instituições estão desenvolvendo em termos de 

parâmetro; pois, segundo ele, “nem sempre o que há de melhor ou de mais atualizado está na 

academia, a literatura acadêmica nessa área nem sempre acompanha o desenvolvimento de 

ponta que é feito nas instituições (principalmente fora do Brasil) ”44. Ele acredita que as grandes 

inovações neste terreno vão acontecer nas instituições “ponta de lança”, onde estão estes tipos 

de acervo. 

Como notado no decorrer desse capítulo, cada uma das áreas 

(fotografia/literatura/iconografia/música)  gerenciadas por coordenações distintas – receberam 

até o momento abordagem diferenciadas, seguindo modelos de gestão distintos. Infere-se que 

essa situação é reflexo de como se deu a criação das coordenações, cada uma ao seu tempo, em 

procedimentos internos desenvolvidos durante o próprio fazer, com uma lógica própria, não 

focadas num processo integrado.  

Como já mencionado, um dos focos da Coordenação de Gestão de Acervos é o 

estabelecimento de um modelo único de (descrição/catalogação) e a formação de um modelo 

de dados integrados. 

                                                           
41   Entrevista cedida pelo Coordenador de Gestão de Acervos, Gabriel Bevilacqua em 14/11/18, por ocasião deste 

trabalho. Para consultar a entrevista na íntegra, ver anexo I. 
42   Entrevista cedida pelo Coordenador de Gestão de Acervos, Gabriel Bevilacqua em 14/11/18, por ocasião deste 

trabalho. Para consultar a entrevista na íntegra, ver anexo I. 
43   Entrevista cedida pelo Coordenador de Gestão de Acervos, Gabriel Bevilacqua em 14/11/18, por ocasião deste 

trabalho. Para consultar a entrevista na íntegra, ver anexo I. 
44   Entrevista cedida pelo Coordenador de Gestão de Acervos, Gabriel Bevilacqua em 14/11/18, por ocasião deste 

trabalho. Para consultar a entrevista na íntegra, ver anexo I. 
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Segundo Bevilacqua (2018, p.46), o IMS possui atualmente 10 portais de acervos (3 

colaborativos), 13 bases de dados, dispostas em algumas plataformas de fornecedores 

diferentes, seguindo sistemas e parâmetros diversos. Tendo em vista a otimização/gestão, é 

planejada uma redução gradativa no número de plataformas. 

Pode-se destacar, nessa perspectiva de integração, a ambição atual da Coordenação de 

Gestão de Acervos na consolidação de um trabalho conjunto com as coordenações de cada área 

para desenvolvimento de uma metodologia e uma instrumentação de pesquisa básica: o novo 

Guia de Coleções do IMS. Segundo Bevilacqua45, este será o primeiro instrumento de pesquisa 

integrado da instituição, congregando numa mesma plataforma digital todas as informações 

sobre os arquivos e coleções custodiadas pelo IMS.  

Projeto iniciado a dois anos, como destacado por Bevilacqua46, não segue o modelo 

NOBRADE propriamente dito, mas possui um esquema básico de apresentação de um fundo. 

Surgido com a proposta inicial de revisão e levantamento de informações visando a ampliação 

na difusão dos arquivos e coleções sob a custódia do IMS, agregou posteriormente a ambição 

de tornar-se um sistema de gerenciamento integrado de coleções e arquivos.  

Sendo assim, esse instrumento concentrará tanto informações para pesquisa, como para 

uso interno – voltadas para a gestão: estágio de processamento dos conjuntos documentais 

(digitalização, descrição/catalogação), datas da última realização de inventário (com o viés 

museológico de controle patrimonial), informações sobre o contrato de doação, datas de 

entrada, questões de direito autoral, existência de cláusula contratual restritiva em relação a 

acesso, transporte e movimentação desses conjuntos, entre outros. 

Bevilacqua47 constata que muitos arquivos e coleções não possuíam até o momento 

nenhuma ferramenta que possibilitasse a realização desse gerenciamento. É salientado que um 

dos problemas – considerado um erro recorrente do IMS – foi condicionar o processamento dos 

documentos para atender as demandas das curadorias de exposição – uma abordagem 

museológica, voltada para os documentos enquanto obras, uma extração deslocada de 

informações que não resultava na organização dos conjuntos documentais e na preparação de 

um instrumento eficiente de pesquisa. 

                                                           
45   Entrevista cedida pelo Coordenador de Gestão de Acervos, Gabriel Bevilacqua em 14/11/18, por ocasião deste 

trabalho. Para consultar a entrevista na íntegra, ver anexo I. 
46   Entrevista cedida pelo Coordenador de Gestão de Acervos, Gabriel Bevilacqua em 14/11/18, por ocasião deste 

trabalho. Para consultar a entrevista na íntegra, ver anexo I. 
47   Entrevista cedida pelo Coordenador de Gestão de Acervos, Gabriel Bevilacqua em 14/11/18, por ocasião deste 

trabalho. Para consultar a entrevista na íntegra, ver anexo I. 
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Segundo Bevilacqua48, o grande volume de documentos, coleções e arquivos sob a 

custódia do IMS é uma das justificativas para a mudança desse paradigma, sendo necessária a 

consolidação de um modelo híbrido e que concilie demandas, fornecendo, por exemplo, 

material para as curadorias de exposição, mas priorizando um processamento de matriz 

arquivística, que garanta a recuperação dos contextos de produção/acumulação. Este retrato 

abrangente, compreendendo a totalidade dos conjuntos documentais sob a guarda do IMS é 

considerado basal, pois cria um “pano de fundo” que possibilitará inclusive eleger 

posteriormente prioridades na hora de “mergulhar em profundidade” seja na descrição da série, 

seja na descrição de unidades documentais. 

 O novo Guia de Coleções do IMS ainda está em desenvolvimento, com seu sistema em 

fase de testes, recebendo alimentação de dados e customizações. O instrumento tem previsão 

para lançamento interno em dezembro de 2018 e da interface pública em março de 2019. 

 

Figura 07- Novo Guia de Coleções do IMS 49 

 

 

Acredita-se que gradativamente as medidas encabeçadas pela Coordenação de Gestão 

de Acervos promoverão um avanço do IMS no tocante à elaboração de um modelo híbrido de 

trabalho (descrição/catalogação) que atenda satisfatoriamente às suas demandas peculiares.  

                                                           
48  Entrevista cedida pelo Coordenador de Gestão de Acervos, Gabriel Bevilacqua em 14/11/18, por ocasião deste 

trabalho. Para consultar a entrevista na íntegra, ver anexo I. 
49 Página inicial do Novo Guia de Coleções, ainda não disponível ao público. 
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Depreende-se que o “caso IMS” possibilitará reflexões a respeito da capacidade de 

convívio harmonioso/complementar da Arquivologia com outros tipos de abordagem; 

considerando nesta interdisciplinaridade, é claro, que a primazia na abordagem contextual nos 

arquivos de pessoas, fornecerá um lastro às pesquisas, contribuindo/operando conjuntamente à 

valorização da obra dos seus titulares – perspectiva tão cara ao IMS, e que o diferencia/projeta 

no cenário nacional enquanto um importante mediador/produtor de conteúdo altamente 

qualificado. 

Será apresentada no próximo capítulo uma análise da peculiar perspectiva assumida pelo 

IMS na abordagem e difusão do arquivo e da obra do grande músico Pixinguinha. 
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4. O ACERVO PIXINGUINHA 

 

Serão analisadas neste capítulo as estratégias assumidas pelo Instituto Moreira Salles 

(IMS) quanto à abordagem e difusão do arquivo e da obra do compositor Alfredo da Rocha 

Vianna Filho, o Pixinguinha (1897-1973), artista fundamental para compreendermos o 

desenvolvimento e a peculiaridade da música brasileira.  

Para tal intento, utilizaremos como fontes: entrevistas, textos publicados no site 

institucional do IMS e no portal de acervos online produzido em homenagem ao compositor. 

Por difusão será utilizado a definição de Blaya Perez (2005, p. 7) “divulgação, o ato de 

tornar público, de dar a conhecer o acervo duma instituição assim como os serviços que esta 

coloca à disposição dos seus usuários". Destarte, podemos considerar estas estratégias enquanto 

um meio de buscar visibilidade à Instituição e/ou um acervo, na intenção de apresentar as suas 

funções e aproximar-se dos indivíduos, desempenhando um papel social de promoção de 

conhecimento.  

 

4.1 BIOGRAFIA RESUMIDA DO TITULAR50 

 

Alfredo da Rocha Vianna Filho nasceu no bairro da Piedade, no Rio de Janeiro, em 23 

de abril de 1897, filho de Alfredo da Rocha Vianna e Raimunda Maria da Conceição. Seu pai, 

funcionário dos correios, era também flautista amador e promovia reuniões musicais em sua 

casa, às quais compareciam renomados chorões da época. O menino teria recebido da avó 

africana ou de uma prima chamada Eurídice o apelido Pizindim (cujo significado seria “menino 

bom”). Há quem acredite que o nome Pixinguinha seja derivado da mistura desse apelido com 

“Bexiguinha”, pois, quando criança, teve a face marcada pela varíola (chamada popularmente 

de bexiga). 

Ainda garoto, foi iniciado no cavaquinho por seus irmãos Léo e Henrique. Em pouco 

tempo, passou a acompanhar seu pai nos bailes. Por volta de 1908, Pixinguinha compôs sua 

primeira música, o choro “Lata de leite”. Seu primeiro professor de música foi César Borges 

Leitão, colega de trabalho de seu pai, mas seu aperfeiçoamento na flauta deu-se por meio de 

Irineu Batina, na época diretor de harmonia do rancho carnavalesco Filhas da Jardineira. Na 

orquestra do rancho, Pixinguinha conheceu dois amigos que o acompanhariam até o fim da 

vida: João Machado Guedes, o João da Bahiana, e Ernesto dos Santos, o Donga. 

                                                           
50 A biografia resumida apresentada neste trabalho é uma versão editada do artigo “Sobre Pixinguinha”. Disponível 

em: <https://ims.com.br/2017/06/01/sobre-pixinguinha/> Acesso em: 10/11/18. 
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Irineu também levou Pixinguinha para tocar flauta em outro conjunto que comandava, 

o Choro Carioca. Em 1911, o grupo gravou as músicas “Nhonhô em sarilho”, “Nininha”, 

“Daineia”, “São João debaixo d’água”, “Salve” e “Isto não é vida”. No mesmo ano, Pixinguinha 

estreou no teatro, no lugar do conceituado flautista Antônio Maria Passos, na peça “Morreu o 

Neves”. 

No ano seguinte, às vésperas de completar 15 anos, Pixinguinha se tornou diretor da 

orquestra do rancho Paladinos Japoneses, além de tomar parte no Trio Suburbano. Sua primeira 

composição editada foi o tango Dominante, gravado em 1915 pelo Bloco dos Parafusos. Na 

mesma época, o Choro Carioca gravou duas composições do músico, “Carne assada” e “Não 

tem nome”, e, em 1917, a Odeon lançou em disco os maxixes “Morro do Pinto” e “Morro da 

Favela” e os clássicos “Sofres porque queres” e “Rosa”. 

Em 1919, passou a se apresentar no Cinema Palais, local frequentado pela classe alta 

carioca. Pixinguinha era o flautista de um grupo do qual também faziam parte Donga, Otávio 

Vianna (China), Raul Palmieri, Nelson Alves, Jacob Palmieri, José Alves de Lima (Zezé) e Luiz 

de Oliveira (ou Luiz Pinto), os Oito Batutas. Apesar das críticas pelas roupas que usavam, pelas 

músicas que tocavam e por haver quatro negros entre os integrantes, o público lotava as 

apresentações dos Batutas, e nomes de prestígio iam assisti-los, como Rui Barbosa e Ernesto 

Nazareth. Naquele mesmo ano, a Odeon lançou em disco seis músicas com o Grupo do 

“Pechinguinha”, sendo três de autoria do próprio: “Oito Batutas”, “Os dois que se gostam” e 

“Nostalgia ao luar”. Ainda em 1919, Pixinguinha compôs uma de suas obras-primas: o choro 

“Um a zero”. 

O sucesso levou os Oito Batutas a uma turnê nacional e internacional entre 1919 e 1922, 

ano em que o conjunto se apresentou com estrondoso sucesso em Paris e Buenos Aires. Ainda 

em 1922, os Oito Batutas participaram da primeira transmissão de rádio feita no Brasil. 

Em 1924, estreou no Teatro São José a peça Não te esqueças de mim, musicada por 

Pixinguinha. Dois anos mais tarde, passou a integrar a Companhia Negra de Revistas, criada 

pelo cômico De Chocolat e pelo português Jaime Silva. 

O nome de Pixinguinha aparecia constantemente como intérprete nos rótulos das 

gravadoras Odeon e, posteriormente, Parlophon: Pixinguinha e Conjunto, Orquestra Típica 

Pixinguinha, Orquestra Típica Pixinguinha-Donga, Orquestra Típica Oito Batutas etc. Duas das 

suas composições mais famosas foram lançadas em disco em 1928: “Lamentos” e “Carinhoso”. 

Em 1929, Pixinguinha tornou-se arranjador da gravadora Victor. Seu trabalho foi um 

divisor de águas na música brasileira. Ele abrasileirou as orquestrações e criou introduções 

magníficas para músicas suas e de outros compositores. 
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Durante toda a década de 1930, Pixinguinha continuou suas atividades na indústria 

fonográfica, nas casas noturnas e nas emissoras de rádio (um mercado cada vez mais em 

expansão). Em 1931, surgiu o Grupo da Guarda Velha, capitaneado por Pixinguinha, Donga e 

João da Bahiana. 

Em outubro de 1936, o compositor João de Barro, o Braguinha, pôs letra em Carinhoso 

para uma apresentação beneficente. Em 1937, Orlando Silva gravou a música em um disco que 

trazia no outro lado a valsa Rosa (com versos de Otávio de Souza). Tornaram-se dois clássicos 

instantâneos da música popular brasileira. 

Na década de 1940, passou por dificuldades financeiras e trocou a flauta pelo saxofone 

tenor. Ajudado pelo flautista Benedito Lacerda, formou com ele uma parceria que rendeu 34 

discos e algumas das melhores gravações de choro de todos os tempos. 

Em 1945, o radialista Almirante levou Pixinguinha para a Rádio Nacional e, no ano 

seguinte, os dois foram para a Rádio Tupi. Entre janeiro de 1947 e março de 1952, produziram 

na emissora um programa que marcou a trajetória de ambos: O Pessoal da Velha Guarda. 

Almirante era redator e apresentador da atração, que tinha, na parte musical, Pixinguinha, 

responsável pelos arranjos, todos inéditos, e Benedito Lacerda com seu conjunto, depois 

substituído pelo regional de Rogério Guimarães. 

Foi homenageado com o I Festival da Velha Guarda, em 1954, em São Paulo, irradiado 

pela Rádio Record no exato dia do seu aniversário, 23 de abril, com apresentação de Almirante 

e participação de grandes nomes, como Donga, João da Bahiana, Caninha, Patrício Teixeira, 

Benedito Lacerda, Lúcio Rangel, Sérgio Porto e o jovem Baden Powell. Em 1955, foi lançado, 

pela Sinter, o histórico disco Velha Guarda, com Pixinguinha, Donga, João da Bahiana, Bide 

do Estácio, Almirante e J. Cascata, entre outros. O sucesso foi tão grande que, em menos de um 

ano, foram gravados mais dois lps: Carnaval da Velha Guarda e Festival da Velha Guarda. 

Em 1961, Vinicius de Moraes colocou versos em “Lamentos” (que virou “Lamento”) e 

em outras músicas de Pixinguinha, como “Samba fúnebre” e “Mundo melhor”. Na década de 

1960, Pixinguinha recebeu muitas homenagens, como a exposição e o concerto que celebraram 

seus 70 anos, promovidos pelo Museu da Imagem e do Som no Rio de Janeiro em 1968. O 

concerto reuniu nomes como Jacob do Bandolim, Radamés Gnattali e o conjunto Época de 

Ouro. No mesmo ano, gravou o LP Gente da antiga, com Clementina de Jesus e João da 

Bahiana. 

Depois de alguns anos com dificuldades financeiras e problemas de saúde, Pixinguinha 

morreu aos 75 anos, em 17 de fevereiro de 1973, na igreja de Nossa Senhora da Paz, em 

Ipanema, durante o batizado do filho de um amigo. 
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4.2 DA AQUISIÇÃO DO ACERVO 

 

De acordo com a Coordenação de Música do IMS51, o Acervo Pixinguinha encontra-se 

sob a guarda do Instituto Moreira Salles desde julho 2000, tendo sido definitivamente adquirido 

em 2015 em acordo direto com a sua família. 

 

4.3 HISTÓRIA ARQUIVÍSTICA DO ACERVO 

 

Segundo o depoimento de Fernando Vianna, neto de Pixinguinha, ao pesquisador Pedro 

Aragão, foi somente a partir da década de 1940 que Pixinguinha começou a sistematizar a 

acumulação de seu arquivo, inicialmente guardando as partituras em um baú. A partir da década 

de 1960, estimulado por seu filho Alfredinho (Alfredo da Rocha Vianna Neto), Pixinguinha 

passou o material para um arquivo de metal, que o acompanharia em suas duas últimas 

residências. Após a sua morte, o acervo passou a ser guardado por Alfredinho, que foi o 

responsável por sua catalogação em envelopes numerados. A coleção de partituras compreende 

centenas de arranjos manuscritos por Pixinguinha, partituras manuscritas por outros chorões 

como Cândido Pereira da Silva, Arnaldo Corrêa, Frederico de Jesus, dentre outros, bem como 

partituras editadas. 52 

 

4.4 POR UMA ABORDAGEM DIPLOMÁTICA AOS DOCUMENTOS DO ACERVO 

PIXINGUINHA  

 

De acordo a Coordenação de Música do IMS53, em linhas gerais os documentos 

pertencentes ao arquivo Pixinguinha, são: 

 

Suportes Quantidade 

Partituras 9.161 páginas 

Fotografias 327 

Fotografias ampliadas 2 

Revistas 21 

                                                           
51 As informações pertinentes a aquisição do Acervo Pixinguinha estão disponíveis em: 

<https://pixinguinha.com.br/catalogo-de-obras-pixinguinha/> Acesso em: 23/11/18 
52 As informações pertinentes a história arquivística do Acervo Pixinguinha estão disponíveis em: 

<https://pixinguinha.com.br/catalogo-de-obras-pixinguinha/> Acesso em: 23/11/18 
53 Informação gentilmente cedida via e-mail por Fernando Krieger, funcionário da Coordenação de Música.  
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Correspondências 20 

Discos de 78 rpm 9 

Discos (LPs) de 12 polegadas 31 

Hemeroteca 662 recortes 

Documentos  56 

Tridimensionais 72 

Quadros 7 

 

Como notado, o Acervo Pixinguinha é composto por tipos, gêneros e suportes diversos, 

situação semelhante a encontrada em outros arquivos de pessoas. 

Percebe-se, porém, na abordagem destes documentos, algumas inconsistências 

terminológicas que causam imprecisão/sobreposição de categorias.  

 Como observado no capítulo anterior, o termo documento/objeto tridimensional é 

utilizado recorrentemente pelo IMS, visando diferenciar os documentos que fogem a um padrão 

facilmente identificável entre gêneros mais usuais: textuais, sonoros, iconográficos e 

audiovisuais. Percebe-se também no mesmo capítulo que é procedimento de praxe separá-los 

dos outros documentos, abordando-os sob a ótica da museologia. 

Visando compreender esta questão, são levantados dois exemplos hipotéticos: 

Primeiro exemplo:  há um Diploma de Honra ao Mérito recebido por Pixinguinha em 

dois suportes - papel e placa de aço.  Estes documentos devem ser separados intelectualmente 

pelo suporte em que foram produzidos? 

Segundo exemplo: uma Medalha de Honra ao Mérito seria mais próxima – levando em 

consideração a atividade que o gerou – ao Diploma de Honra ao Mérito em papel ou a algum 

objeto de uso pessoal do Pixinguinha (por exemplo, flauta e chapéu)? 

Como salientado no primeiro capítulo, a abordagem Diplomática – com o estudo das 

tipologias documentais é um recurso útil para a prática arquivística nos arquivos de pessoas. 

Quanto ao primeiro exemplo, independentemente do suporte, estes documentos não podem ser 

apartados do ponto de vista intelectual – apenas física, com acondicionamento distinto caso 

haja necessidade – visto que possuem a mesma tipologia:  possuem a mesma a mesma espécie, 

assumindo a mesma configuração de acordo com a disposição e a natureza das informações 

neles contidas e foram gerados pela mesma atividade. 
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Cabe salientar que a tridimensionalidade não pode ser considerada um atributo 

pertinente enquanto diferenciação de suporte, visto que é uma característica inerente a todos os 

documentos físicos, como detalhado por Camargo (2011, pp. 157-158): 

 
Resta encontrar o nome adequado para designar, na óptica do conceito de gênero, os 

documentos desprovidos de linguagem: os objetos que, por equívoco, costuma-se 

denominar tridimensionais, como se tal condição não fosse também a de todos os 

documentos em seus diferentes suportes (papel, pergaminho, filme, fita magnética, 

disco óptico etc.). Coisas, artefatos ou objetos – qual seria a melhor maneira de 

nomeá-los? A rigor, nenhum desses termos recobriria com perfeição e de maneira 

excludente o material que, nos arquivos, alcança por vezes o estatuto de documento. 

Os estudos sobre a linguagem têm enfatizado, por outro lado, que todo ato escrito 

supõe a fabricação de um artefato (objeto escrito), o que retira deste termo a força que 

o poderia distanciar do texto. Talvez devêssemos tomar de empréstimo, da 

Biblioteconomia, a aplicação da palavra latina realia aos objetos coletados na natureza 

(pedras, conchas, insetos etc.) e também àqueles fabricados pelo homem, artesanal ou 

industrialmente, em contraponto ao que é literatura ou ao que é réplica. 

 

Sendo assim, o termo tridimensionalidade, “esconde muito mais do que mostra” quanto 

a identificação dos suportes documentais. Acredita-se também que o suporte não deva ser o 

parâmetro prioritário para o controle intelectual dos documentos, pois descontextualiza os 

documentos quanto as atividades que o geraram. Como já dito, a separação pode ser dar apenas 

de maneira física, caso necessitem de acondicionamento distinto. 

Voltando ao segundo exemplo: uma Medalha de Honra ao Mérito por seu suporte, pode 

ser acondicionada junto aos objetos de uso pessoal, mas intelectualmente se aproxima do 

diploma de congratulação em papel, pois são reflexo de uma atividade semelhante/próxima, 

além de pertencerem ao gênero textual, ambas são um tipo representação, ao contrário dos 

objetos de uso pessoal. 

Propõe-se assim, como maneira de evitar estas imprecisões/sobreposições de categorias, 

a apropriação do termo utilizado pela biblioteconomia, definindo objetos de uso pessoal 

enquanto “realia”, conforme definido por Ana Maria Camargo (Ardaillon, 2015, p.289):   

 

que é um termo latino designativo do que é real, do que não é representação. Os 

documentos sem linguagem tanto podem ser retirados da natureza quanto do mundo 

dos objetos ou dos artefatos feitos pelos homens. Não trazem inscrição; são as próprias 

“coisas em si”. 
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Figura 8 - Diploma de Honra ao Mérito presente no Acervo Pixinguinha54. 

 
 

Considera-se necessária uma revisão quanto a categorização dos documentos no Acervo 

Pixinguinha, levando em consideração aspectos tipológicos, recuperando assim atividades que 

o geraram e evitando problemas como o abaixo: troféus categorizados no termo genérico 

“objeto” ao lado de chapéus e flautas. 

 

Figura 9 - Troféus do Acervo Pixinguinha55 

 
 

4.5 DA ABORDAGEM E DIFUSÃO DO ACERVO PIXINGUINHA 

 

 

                                                           
54 Disponível em: <https://pixinguinha.com.br/galerias/> Acesso em: 25/11/18 
55 Disponível em: <https://pixinguinha.com.br/galerias/> Acesso em: 25/11/18 
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Conforme já observado no capítulo anterior, e constatado em entrevista com Gabriel 

Bevilacqua, há uma tendência na abordagem dos arquivos de pessoas realizada pelo IMS de 

priorização de determinados tipos e espécies documentais que são mais facilmente 

reconhecíveis ou que possuem maior demanda de pesquisa/expectativa de uso seja em 

exposições, seja na produção de materiais.  No caso dos acervos de música, a tendência é focar 

nos registros sonoros, gravações, discos e partituras, apesar da grande variedade de tipos 

documentais (como, por exemplo: diários pessoais e fotografias). Com o Acervo Pixinguinha, 

a situação não é diferente, como explicitado no próprio texto do site institucional ao abordar 

seu acervo:  

 

O núcleo mais importante – e ainda passível de revelar novas facetas do seu imenso 

talento – é um lote de 9.161 páginas de partituras, contendo arranjos feitos por ele 

para o programa "O pessoal da Velha Guarda" e composições inéditas. Sob guarda do 

IMS, a coleção de partituras foi alvo de uma criteriosa revisão musicológica que serviu 

de base para o a elaboração do Catálogo de Obras de Pixinguinha.56 

  

Como salientado em entrevista por Gabriel Bevilacqua, o IMS quando produz conteúdo, 

tem como meta a difusão da obra de seu titular, uma abordagem de caráter ampliado que 

transcende a difusão dos arquivos de pessoas. No caso do Pixinguinha, ao elaborar o Catálogo 

de Obras Pixinguinha – disponibilizado no primeiro semestre de 2017 no Portal de Acervos 

“Pixinguinha 120 anos”57 – a abordagem do IMS se aproxima de um conceito típico das Artes 

Visuais, o catálogo raisonné. Este é um tipo de publicação em que são catalogadas de forma 

abrangente todas as obras conhecidas de um artista. Um dos procedimentos notáveis do catálogo 

raisonné é que obras passem por autenticação para que possam ser identificadas de forma 

confiável por terceiros. O texto de apresentação do catálogo, produzido por Pedro Aragão e José 

Silas Xavier, conflui com essas características: 

 

O presente catálogo (...)  é resultado de uma pesquisa iniciada em 2009, onde foram 

consultados dezenas de arquivos e fontes documentais diversas, e reunidas centenas 

de partituras manuscritas e editadas, além de gravações originais.  Procuramos 

estabelecer um texto para cada música listada e relacionar todas as partituras e 

gravações originais disponíveis para cada composição. A tarefa foi dificultada pela 

própria natureza informal do processo de criação de Pixinguinha: sabemos que ele 

compunha espontaneamente em festas, rodas de choro com amigos, batizados e outras 

ocasiões. Parte desta produção foi preservada do esquecimento graças ao trabalho de 

músicos seus contemporâneos, que registraram estas obras em partituras hoje 

guardadas em arquivos públicos ou privados. 

                                                           
56 Disponível em: <https://ims.com.br/por-dentro-acervos/pixinguinha-com-br/>. Acesso em: 25/11/18 
57 De acordo com texto publicado no site institucional, elaboração do site contou com o trabalho de Pedro Aragão, 

Paulo Aragão, Marcílio Lopes, Alexandre Dias, Pedro Paulo Malta, José Silas Xavier – pesquisador e biógrafo de 

Pixinguinha –, além da equipe do próprio IMS (Euler Gouvêa, Fernando Krieger, Elias Leite, Mário Tavares e 

Maurício Gonçalves). 
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Por outro lado, todas as partituras que compõem atualmente o Acervo Pixinguinha, 

sob a guarda do Instituto Moreira Salles, foram alvo de criteriosa revisão no que diz 

respeito à autoria. Conforme se verificou, muitas partituras que não continham 

originalmente qualquer indicação neste sentido receberam – depois da morte de 

Pixinguinha e em caligrafia diferente da usada na notação musical – inscrições com 

atribuições de autoria. Desta forma, uma quantidade significativa de partituras passou 

a ser atribuída a Pixinguinha sem qualquer critério musicológico que embasasse tais 

decisões. Através de um trabalho minucioso de comparação destas partituras com 

cópias das mesmas encontradas em outros acervos, foi possível reestabelecer-se a 

verdadeira autoria de muitas das músicas até hoje erroneamente atribuídas a 

Pixinguinha.58 

  
Figura 10 - Portal de acervos Pixinguinha59 

 

 

Como mencionado em texto publicado no Portal, não era uma prática comum entre os 

artistas populares da primeira metade do século XX, a organização de sua a própria obra.  Cabe 

salientar, que tal situação só evidência a particularidade da ambição do IMS – no caso, a 

Coordenação de Música – em realizar uma empreitada de tamanho fôlego. 

Sendo assim, sabendo-se que somente descrever/catalogar o Arquivo Pixinguinha 

realizando o levantamento das obras presentes não seria o suficiente, o IMS investigou registros 

de sua obra (feitas pelo próprio ou por outros intérpretes) em outros acervos sob a sua guarda 

como: Discos Diversos, Humberto Franceschi e José Ramos Tinhorão. Neste último, além de 

discos, foram localizadas dezenas de partituras, além de livros e recortes de periódicos sobre 

Pixinguinha. 

Outra faceta que evidencia a política ativa e peculiar do IMS, é a busca de apoio/parceria 

com outras instituições e colecionadores, visando efetivar a sua abordagem em caráter 

                                                           
58 Disponível em: <https://pixinguinha.com.br/catalogo-de-obras-pixinguinha/> Acesso em: 21/11/18  
59 Disponível em: <https://pixinguinha.com.br/>. Acesso em: 21/11/18 
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expandido de recuperação da obra: o MIS-RJ com o Acervo Jacob do Bandolim e o Acervo 

Jupiaçara Xavier, a Casa do Choro e os colecionadores seus Acervos José Silas Xavier/Bide e 

Acervo Nirez (Miguel Ângelo de Azevedo) contribuíram para a consolidação do projeto. 

Como apontado no site institucional60, ao navegar pelo Portal de Acervos, nota-se uma 

divisão: o lado A apresenta o trabalho curatorial, com uma minuciosa linha do tempo, 

destacando verbetes com personagens e histórias em torno do Pixinguinha e dando acesso ao 

Catálogo Crítico de Obras, já o lado B onde apresenta a ferramenta de busca avançada que 

abrange a totalidade dos acervos catalogados pelo IMS. Ao clicar em cada música, por exemplo, 

o usuário é direcionado à página do verbete sobre a obra, que inclui todas as partituras e 

gravações dela disponíveis.  

 

Figura 11 - O lado B do Portal de acervos61 

 

 

 Na área “Galeria”, localizada no lado B do Portal de Acervos, é apresentada a versão 

digitalizada dos documentos textuais, iconográficos e de “realia” presentes no Acervo 

Pixinguinha e em outros acervos que fazem menção a Pixinguinha.  Os documentos aparecem 

organizados nas seguintes categorias: Acervo Pixinguinha IMS, Cartazes, Carteiras, Catálogos, 

Cordel, Correspondências, Desenhos, Diplomas, Documentos, Documentos Beti, Folhetos, 

Livros, Objetos, Outros, Programas e Convites, Releases, Revistas de Modinhas, Roteiros TV, 

Sol sobre a lama e Textos. 

                                                           
60 Disponível em: <https://ims.com.br/por-dentro-acervos/pixinguinha-com-br/>. Acesso em:21/11/18 
61 Disponível em: <https://pixinguinha.com.br/lado-b/>. Acesso em:21/11/18 
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Figura 12 - Documento fotográfico no Portal de acervos Pixinguinha.62 

 
 

Um aspecto negativo notado nesta organização – e no projeto como um todo – é a 

constatação da ausência de uma abordagem mais arquivística, com criação de um instrumento 

de descrição que proporcione a recuperação do contexto de produção/acumulação dos arquivos 

do Pixinguinha, visto que há grande imprecisão das categorias criadas e superficialidade  nas 

informações catalogadas, não relacionando os documentos. O fôlego depositado na abordagem 

da obra do autor – especialmente nos registros sonoros, e partituras – não foi estendido aos 

outros documentos; estes figuram muito mais por um caráter meramente ilustrativo, 

subutilizando o potencial informativo que pode advir de seu contexto. Nota-se também que a 

criação deste portal não tomou como base as recomendações do e-Arq Brasil63, buscando 

referencias numa abordagem musicológica e museológica. 

O IMS se destaca no tocante a produção de conteúdo qualificado, tendo como ponto de 

partida os acervos e as obras que possui sob a sua guarda, vide o programa “Pixinguinha na 

pauta”, dedicado exclusivamente ao grande compositor e produzido pela Rádio Batuta.  

Acredita-se que a difusão da obra do autor assumida pelo IMS, como, por exemplo, na 

produção de conteúdo qualificado na internet, resulta numa divulgação exitosa do Acervo 

                                                           
62 Disponível em: <https://pixinguinha.com.br/galerias/> Acesso em: 25/11/18. 
63 O Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil 

especifica todas as atividades e operações técnicas da gestão arquivística de documentos desde a produção, 

tramitação, utilização e arquivamento até a sua destinação final. Todas essas atividades poderão ser 

desempenhadas pelo SIGAD, o qual, tendo sido desenvolvido em conformidade com os requisitos aqui 

apresentados, conferirá credibilidade à produção e à manutenção de documentos arquivísticos. Disponível em: 

<http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes/e-arq.pdf> Acesso em: 29/11/18. 
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Pixinguinha e de outros, estimulando usuários, ao tomarem ciência da relevância dos acervos 

sob a sua guarda, a pesquisarem presencialmente e virtualmente. 

 

Figura 13 - Programa “Pixinguinha na pauta”, disponibilizado pela Rádio Batuta.64 

 

 

Outra frente de difusão da obra – e consequentemente do Acervo – é a produção de 

livros de partituras, a partir das partituras presentes no Arquivo, como por exemplo: 

"Pixinguinha na pauta: 36 arranjos para o programa O Pessoal da Velha Guarda"(2010), 

"Pixinguinha: Outras pautas"(2014), "Pixinguinha – Inéditas e redescobertas", "O Carnaval de 

Pixinguinha"(2014), atraindo atenção de músicos e pesquisadores que se dedicam ao estudo da 

música brasileira. 

Cabe salientar que os anúncios de produtos e divulgação de conteúdos realizados pelo 

IMS na internet também podem ser vistos como uma estratégia de difusão, visto que em 

praticamente todos os textos a custódia do instituto sobre o Acervo é frisada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Disponível em: <http://radiobatuta.com.br/categoria-programa/pixinguinha-na-pauta/>. Acesso em: 

25/11/2018. 
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Figura 14 - Produtos sobre a obra do Pixinguinha lançados pelos IMS65  

 

 

Outra atividade desenvolvida pelo IMS que pode ser compreendida como estratégia de 

difusão da obra e do Acervo é a organização de shows, como por exemplo: "Pixinguinha na 

pauta" (2010), "Outras pautas – Pixinguinha em concerto"(2014), "Carnaval de Pixinguinha” 

(2015), e "Pixinguinha 120 anos"(2017).  Estes utilizam geralmente como mote os lançamentos 

dos livros de partituras, ou a efeméride de seu aniversário, como no último caso (marcando 

também o lançamento do Portal de Acervos). Acredita-se que, se comparados a produção de 

livros de partituras, os eventos musicais têm a possibilidade de atingir um público mais 

diversificado, englobando admiradores/pesquisadores da obra do Pixinguinha que não são 

músicos. 

 

 

 

                                                           
65 Disponível em: < https://ims.com.br/titular-colecao/pixinguinha/>. Acesso em: 25/11/18  
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Figura 15 - Convite do Evento Pixinguinha 190 anos66 

 

 

Por fim, outra estratégia de difusão do Acervo assumida pela instituição é a elaboração 

ou contribuição para exposições a respeito do Pixinguinha, realizando a exibição de 

documentos de seu arquivo. Pode-se mencionar a exposição "Pixinguinha" realizada no Centro 

Cultural Banco do Brasil-Brasília, de março a maio de 2012, que contou com vários documentos 

emprestados pelo Acervo Pixinguinha/IMS. O IMS possui uma exposição sobre Pixinguinha 

prevista para o ano de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Disponível em: <https://ims.com.br/eventos/pixinguinha-120-anos/>. Acesso em: 25/11/2018. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Ao realizar a análise do Acervo Pixinguinha e das atividades realizadas pelo IMS, 

observa-se o grande potencial da Instituição quanto ao acervo que possui e às estratégias 

assumidas para disponibilizá-lo e fazê-lo notável.  

 As estratégias assumidas são diversificadas, podendo alcançar os usuários de maneira 

presencial e virtual.  

 Afirma-se que as estratégias assumidas pelo IMS podem ser consideradas um exemplo 

para as instituições arquivísticas, apesar do IMS não ser considerado uma instituição 

arquivística no sentido estrito do termo, mas uma instituição multifacetada que trabalha com 

arquivos de pessoas.  

 Percebe-se que no tocante ao Acervo Pixinguinha, há a necessidade de desenvolver 

instrumentos de pesquisa mais precisos, baseados nos preceitos arquivísticos, recuperando o 

contexto de produção/acumulação dos documentos.  

 Nota-se também que a abordagem direcionada a obra do artista, uma visão museológica, 

pode ser considerada positiva enquanto meio de difusão do Acervo e de divulgação/produção 

de conhecimento, podendo operar de maneira conjunta a uma abordagem centrada no arquivo. 

 A construção de ferramentas de acesso online – como o Portal de Acervos Pixinguinha 

– representam um importante instrumento de difusão dos serviços e atividades prestadas pela 

instituição. Tais ferramentas ampliam as possibilidades de comunicação entre o IMS e a 

sociedade, de maneira rápida e gratuita. A abordagem “curatorial’ dos seus acervos, utilizando-

os como base para a produção de conteúdo ampliam a atratividade da instituição, despertando 

o interesse perante o público e projetando-a no cenário nacional. 
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ANEXO I: ENTREVISTA COM GABRIEL BEVILACQUA 

Realizada em 14/11/18 

 

Gabriel Bevilacqua, é mestre em Arquivologia e Coordenador de Gestão de acervos no Instituto 

Moreira Salles 

 

Vinicius Oliveira: Fale um pouco a sua chegada ao Instituto Moreira Salles e a criação da 

Coordenação de Gestão de Acervos: 

 

Gabriel Bevilacqua: Eu fui chamado em 2016 para uma consultoria... realizar um diagnóstico 

da área de sistemas de informação do instituto. O Instituto já havia percebido que uma das 

questões principais a serem resolvidas em seu trabalho com acervos era pensar os sistemas de 

informação para registrar e dar vazão à informação sobre essas coleções. 

 

VO: Quais os avanços já foram obtidos nesse sentido? 

 

GB: A situação ainda é um pouco similar, já tivemos alguns avanços até agora, mas ainda temos 

bases de dados separadas para todas as áreas, até então eram sistemas de diferentes plataformas, 

de tecnologias diferentes... 

 

VO: Você está se referindo ao Cumulus, Sophia... 

 

GB: Isso... antes da minha chegada existiam mais bases, estamos aos poucos tentando integrar 

até chegarmos a um modelo único, e, quem sabe em menos plataformas, para que seja uma 

coisa mais otimizada. 

 

VO: Fale um pouco sobre esse novo modelo proposto pela Coordenação de Gestão de Acervos: 

 

GB: Como somos uma instituição como uma característica híbrida, a gente sempre fala em 

descrição/ catalogação... pois temos acervos de artes e de biblioteca na tradição da 

biblioteconomia e da museologia, vistos como catalogação... e, na tradição arquivística que são 

vistos como descrição. Aqui a gente pratica as duas coisas... e, na verdade o que a gente propõe 

nesse modelo híbrido de trabalho é criar um modelo de descrição/catalogação integrado que 

atenda as demandas desse acervo múltiplo que a gente guarda aqui. Então esse é um dos maiores 



68 
 

desafios em termos de método que a gente tem.  A gente não vai encontrar esse suporte 

conceitual metodológico consolidado na literatura de nenhuma das áreas. 

 

VO: Então o que fazer? 

 

GB: Nessa área de instituições de memória o melhor caminho nunca é inventar a roda, é 

fundamental olharmos para o que as outras instituições estão fazendo e para o que já existe em 

termos de parâmetro; diretrizes envolvidas pelas áreas profissionais ... nem sempre o que há de 

melhor ou de mais atualizado está na academia ... a literatura acadêmica nessa área nem sempre 

acompanha o desenvolvimento de ponta que é feito nas instituições...principalmente fora do 

Brasil.  Então acho que na verdade temos que observar as duas coisas, o que está acontecendo 

na literatura acadêmica e o que as grandes instituições estão propondo... elas são a ponta de 

lança disso, as grandes inovações vão acontecer nas instituições onde estão esses acervos. Você 

não consegue criar nada de novo ou adaptar adequadamente um método ou uma ferramenta de 

trabalho sem olhar para essas vertentes todas. Acho que essa questão é muito interessante para 

entender a peculiaridade do Instituto... 

 

VO: Fale um pouco sobre essa peculiaridade do Instituto a que você se refere... 

 

GB: Nós somos uma instituição que se enxerga como museu (apesar de nem sempre se enxergar 

como museu, é uma instituição multifacetada, tem rádio, tem cinema, tem revistas... a gente 

expõe não só coisas que estão no nosso interesse de colecionismo, o que também é uma coisa 

atípica para museus, os museus geralmente expõem aquilo que tem uma conexão com o que 

colecionam e o instituto faz uma coisa diferente, então em parte ele é um centro cultural com 

uma abordagem mais ampla, em parte ele é um museu que tem uma coleção própria com um 

certo segmento de interesse de colecionismo. Então isso aponta para um grande desafio: 

trabalhar numa instituição que se enxerga como museu, coleciona arquivos basicamente mas 

tem demandas para esses arquivos que são demandas híbridas também ao mesmo tempo que a 

gente quer oferecer como fonte para pesquisadores externos a gente quer produzir conteúdo 

mediado a partir do que eles podem oferecem que é um pacote típico dos museus, mais típico, 

os arquivos também fazem isso, mas em menor medida. 

 

VO: Fale um pouco como são divididas as áreas do Instituto: 
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GB: O Instituto é organizado em áreas de interesse: fotografia, música, iconografia, literatura, 

mas nessas áreas, como você já percebeu, o que é colecionado na maior parte dos casos são: 

Arquivos pessoais. Então... na fotografia vamos encontrar arquivos pessoais de fotógrafos e de 

pesquisadores de fotografia e coleções de fotografia. Na iconografia: coleções de arte fundaram 

esse departamento, mas hoje temos arquivos pessoais de desenhistas, cartunistas. Na literatura 

arquivos de escritores, críticos literários e suas bibliotecas. E na música arquivos de músicos, 

críticos e pesquisadores da música. Então... esse foco disciplinar... esse foco temático, no ponto 

de vista documental se revela muito diverso, porque a gente trabalha com arquivos... só que a 

tendência é quase sempre focar em tipos e espécies documentais que são mais facilmente 

reconhecíveis ou tem mais demanda para a pesquisa tradicional dessas disciplinas. O que 

significa isso: na música a tendência é focar nos registros sonoros, gravações, discos e 

partituras, apesar da gente ter uma variedade imensa de tipos documentais: diários pessoais, 

fotografias... tudo que se encontra nos arquivos pessoais vai estar presente lá. 

 

VO: Fale um pouco mais sobre a abordagem do Instituto em relação aos seus acervos: 

 

GB: Na fotografia, por exemplo, a unidade documental recebe um enfoque muito próximo a 

abordagem museológica, tentando enxergar a obra fotográfica desse sujeito criador que é o 

fotógrafo. Então não é uma abordagem arquivística padrão, a gente não está tentando seriar a 

tipologia documental, entender os eventos que criaram as fotografias... é uma coisa que as vezes 

fazemos depois, mas a gente sempre prioriza a questão da digitalização e da associação de certos 

metadados a essa imagem... o que entra muito mais no universo da museologia e da 

biblioteconomia, uma tentativa de descrição de conteúdo, de assuntos que aparecem 

referenciados na imagem e menos focado na questão do contexto de produção ... mas a gente 

nunca abriu de manter o contexto de produção ligado pelo menos a figura do titular.... porém 

não é feita essa articulação entre os documentos do mesmo fundo, então não temos essa coesão 

da produção ... não é feito um trabalho de arranjo,  por exemplo de conseguir relacionar os 

documentos de acordo com as atividades do titular que os geraram, é uma coisa que a gente 

está buscando complementar agora, então no universo ideal, pra tentar suprir essas demandas 

dessas duas abordagens a gente teria que construir um modelo que desse conta disso,  tanto que 

permitisse a gente recuperar conteúdo quanto pretermitisse recuperar o contexto arquivístico, 

não só quem é o produtor daquele documento, mas como se deu essa produção... isso a partir 

do arranjo entre a relação dos documentos... tentando reconstituir essa relação a partir da criação 

dos documentos e da função que eles tinham para o titular. Atualmente a área onde a gente tem 
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a abordagem mais arquivística é no departamento de Literatura, um tratamento mais padrão 

conforme preconiza a ISAD(G), NOBRADE, sendo assim, de acordo com os indicadores que 

a gente coleta... atualmente o acervo mais processado percentualmente dentro daquilo que a 

gente qualifica como processamento adequado para esse tipo de material que a gente guarda é 

justamente o da literatura, por conta da abordagem que foi um pouco mais acertada. Então 

acredito que o tamanho dos acervos do instituto... o volume de documentos e de coleções e 

arquivos que a gente tem aqui, já justifica essa abordagem e essa mudança de paradigma, apesar 

da gente trabalhar com um modelo híbrido, para mim está muito claro que a nossa primeira 

abordagem é sempre arquivística porque se não a gente não tem nem como dar conta disso. 

Você viu os últimos gráficos ... a gente está falando de uns 140 conjuntos, hoje são mais que 

isso na verdade, conjuntos menores, mas a gente estabeleceu um grau de controle de acesso 

para esses conjuntos, antes de mergulhar profundamente neles, antes de chegar na unidade 

documental, na obra de arte.  

 

VO: Eu acompanhei uma reunião de vocês quanto ao nível de profundidade dessa primeira 

abordagem...  

 

GB: Sim... isso mostra um pouco do desafio a que a gente se propõe, por conta da pressão 

colocada pela curadoria de exposição... para o curador de exposição o que interessa é poder 

mergulhar nos itens desses conjuntos, é uma abordagem mais museológica. só que a gente não 

tem como oferecer essa abordagem, se a gente está falando de uma abordagem da gestão de 

acervos como um todo, a prioridade não seria essa, a prioridade é poder oferecer um retrato 

abrangente e mais superficial pra poder compreender o que é o todo desse conjuntos que a gente 

guarda, pra depois inclusive eleger prioridades na hora de mergulhar em profundidade seja na 

descrição da série, seja na descrição de unidades documentais. Por isso estamos tentando 

construir agora uma metodologia que permita a gente primeiro constituir esse pano de fundo, 

essa instrumentação de pesquisa básica.  Lógico a gente vai ter que dar conta das duas coisas 

ao mesmo tempo, porque não dá pra parar o ônibus pra trocar o pneu nesse caso, mas a ideia é 

poder incorporar essas duas coisas, e poder priorizar mais a questão desse processamento de 

matriz arquivística, que é o que ajudaria a gente a resolver esse problema mais amplo. O que 

aconteceu na história do Instituto é que a gente se focou num grande conjunto pra atender uma 

demanda de exposição e aí o resultado que você tem desse trabalho nunca é um instrumento de 

pesquisa arquivístico típico, que é o que a gente gostaria de ter... a gente acaba mergulhando 

para resolver, faz uma abordagem superficial para extrair uma seleção de imagens para uma 
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exposição, mas depois que isso é feito esse conjunto continua desorganizado, não preparado 

para a pesquisa.  Então, uma das coisas que a gente está propondo é que a demanda para 

curadoria de exposição não pode condicionar o trabalho de processamento de acervo... esse é, 

na minha opinião, um dos erros que o instituto cometeu. Lógico que o trabalho de 

processamento forma conteúdo e lastro para o trabalho de curadoria e pesquisa para a 

exposição, mas essa demanda não pode partir somente da curadoria de exposição, a gente tem 

que ter uma demanda de processamento que é própria da área de acervo, a gente faz catalogação 

básica, higienização... são outras questões.  

 

VO: Fale um pouco sobre o novo guia de coleções: 

 

GB: O novo guia de coleções se propõe a duas coisas: a proposta inicial, que era de revisar, 

levantar informações o quanto antes para a gente pode publicar os guias de todos os 

acervos/arquivos que a gente guarda ... essa iniciativa começou tem uns dois anos... de olhar o 

que a gente tinha de informação sobre os principais fundos que a gente tem, e organizar isso 

como se fosse um guia tradicional, não é o modelo NOBRADE propriamente dito, mas mais 

ou menos segue aquele esquema básico de apresentação de um fundo, e a segunda coisa é o 

sistema pensado do ano passado pra cá, justamente para gerenciar as coleções e arquivos que a 

gente detém, que foi uma demanda da gestão de coleções  e dos coordenadores de acervos. 

Como eu mencionei para você a gente tem muitos arquivos e coleções que não tinham nenhuma 

ferramenta que permitisse fazer um gerenciamento integrado dessas coleções, então a proposta 

ao desenvolver essa ferramenta é que a gente concentrasse tudo num lugar só... concentrada 

toda a informação sobre os conjuntos que a gente necessita para fazer a gestão e obviamente a 

partir daí esse vai ser o lugar óbvio também para ter a informação que os pesquisadores 

precisariam, seria esse primeiro instrumento de pesquisa... neste guia estaria tudo associado, 

congregaria toda informação sobre um arquivo ou uma coleção numa mesma plataforma digital. 

Mas posso dizer que o que meio que conformou esse projeto foi justamente a parte da gestão 

desses acervos. Então boa parte dessas informações nem são para uso externo, são para uso 

interno. Então a gente vai ter para cada um desses conjuntos, informações sobre o contrato de 

doação, as datas de entrada, a questão de direito autoral, se a gente tem alguma restrição ou não, 

se o contrato traz alguma cláusula restritiva em relação a acesso, transporte e movimentação 

desses conjuntos (são coisas importantes para a gente) e informações do estágio de 

processamento desses conjuntos. Então a gente vai ter lá para determinado conjunto qual o 

percentual dele que está digitalizado, descrito, catalogado, quando que ele foi inventariado pela 
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última vez, aí eu estou usando inventario no conceito museológico que é mais para o controle 

patrimonial, não é o inventário arquivístico que também serve para isso, mas que é mais 

conhecido como instrumento de pesquisa. 

 

VO: Qual a previsão de lançamento do novo guia de coleções de acervos? 

 

GB: Internamente em dezembro de 2018. A interface pública deve sair em março de 2019. 

 

VO: Você poderia falar um pouco sobre os projetos de portais de acervos realizados pelo 

Instituto Moreira Salles, como por exemplo o Pixinguinha. 

 

GB: Isso ilustra outro desafio que a gente tem, o instituto traz esses arquivos pra cá, mas eles 

não são suficientes para o projeto que a gente tem para alguns desses titulares, principalmente 

os mais importantes, você mencionou o Pixinguinha, mas tem outros nessas outras áreas que 

tem uma relevância tão grande quanto ele nos seus campos de atuação. Então para esses casos 

o Instituto quando produz conteúdo ou pensa num site, está almejando uma espécie de 

catalogação da obra completa da obra do artista, que é uma coisa que ultrapassa arquivo pessoal. 

Então, por exemplo, o site do Pixinguinha que você mencionou a proposta que está ali em 

termos de conteúdo, instrumento de pesquisa vai muito além do acervo do Pixinguinha que o 

instituto guarda, a ideia, pra aproxima isso de um conceito que já existe e é típico das artes 

visuais é o catalogo raisonné, que é uma catalogação da obra completa do artista. Então é isso 

que o Instituto ambiciona para alguns desses titulares... e isso torna o nosso trabalho bastante 

desafiador, não é suficiente descrever e catalogar o que você tem do artista, você tem que buscar 

tudo que existe de referência, é uma difusão da obra e de tudo que pode ser interessante sobre 

aquele titular...é até comum quando uma instituição que não tem muitos arquivos pessoais , 

então é possível fazer esse trabalho mais aprofundado de pesquisa, existir essa instrumentação 

de referência, de apoio... nesses arquivos serão guardadas monografias, teses, livros sobre esses 

titulares... 

 

VO: Inclusive no arquivo do Walter Moreira Salles acontece isso... 

 

 GB: Sim, é até comum do ponto de vista arquivístico você acumular essas fontes acessórias, 

mas o que acho que é um pouco único e peculiar na abordagem na abordagem do Instituto são 

essas ambições de criar esses produtos sobre a obra do artista que tem esse caráter ampliado, e 
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isso a gente vê reflexo no colecionismo também,  então nos interessa, por exemplo, na fotografia 

onde é muito comum isso também, a obra do Marc Ferrez, então tudo que o Marc Ferrez 

produziu me interessa, não só o que veio no arquivo dele que fazia parte da coleção do Gilberto 

Ferrez (neto dele), nos interessa tudo que ele produziu.  Então esse foco ampliado traz desafios 

para o colecionismo e para o processamento das coleções, porque nem sempre o foco principal, 

dependendo do que se propõe a fazer e qual a data para lançar esses produtos, esses grandes 

catálogos... nem sempre isso bate com o cronograma mais adequado. Então este é mais um 

desafio, como eu falei para você no começo, o ideal não é que essas demandas de processamento 

de acervo sejam conduzidas por demandas externas, de curadoria,  elas não podem nunca estar 

totalmente dissociadas, porque a área de processamento serve também para garantir conteúdo 

pra essas outras atividades, mas você ter essas áreas norteando e dizendo qual o caminho e as 

prioridades, trazem dificuldade em conduzir o trabalho de processamento básico de acervo , 

que é o que acontece aqui hoje. Então esses acervos maiores, com titulares de grande relevância, 

trazem essa outra questão: não é só um pequeno conjunto de obras, não é só um arquivo pessoal, 

a gente tá perseguindo uma apreensão do que seria a obra completa desse artista, isto pode ser 

uma coisa multifacetada que vai estar presente em vários acervos, em vários contextos, e 

perseguir isso é muito difícil. 

 

VO: Muito obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

ANEXO II -  CRONOLOGIA: ORIGEM E EVOLUÇÃO DO IMS 

 

Ano EVENTO 

1987 Criação do Instituto de Artes Moreira Salles 

1989 Aquisição do Chalé Cristiano Osório, em Poços de Caldas 

1990 

 

Criação da Casa de Cultura Poços de Caldas, mantida e administrada pelo Instituto 

de Artes Moreira Salles 

1991 A Casa de Cultura Poços de Caldas é incorporada ao Instituto de Artes Moreira 

Salles, que tem sua denominação alterada para Instituto Moreira Salles 

1992 Inauguração da Casa de Cultura de Poços de Caldas 

1995 Aprovação pelo SPHAN e Minc do projeto de restauração arquitetônica da antiga 

residência da família Moreira Salles no Rio de Janeiro, atual IMS Rio de Janeiro. 

1996 Inauguração do IMS São Paulo (Higienópolis). 

Início das obras do IMS Rio de Janeiro. 

1997 Inauguração do IMS Belo Horizonte. 

1999 Inauguração do IMS Rio de Janeiro. 

2000 Inauguração da Reserva Técnica Fotográfica (RTF) no IMS Rio de Janeiro. 

2002 Inauguração da Reserva Técnica de Música (RTM) no IMS Rio de Janeiro. 

2008 Inauguração da Reserva Técnica de Acervos (RTA) no IMS Rio de Janeiro. 

2009 Encerramento das atividades do IMS Belo Horizonte. 

2013 Início das obras do IMS Paulista. 

2017 Inauguração do IMS Paulista. 

 


