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MAR DOS SARGAÇOS 

 

Este país inteiro, disse o Papá, é um enorme cemitério, mas só 

algumas pessoas conseguem um túmulo decente, porque a maioria das 

vidas não importa. A maioria das vidas é apagada, perdida no 

redemoinho de lixo que chamamos de história, disse ele. 

Ele falava assim às vezes, e quando o fazia, geralmente estava 

olhando pela janela ou para algum canto. Nunca para nós. Quando 

ainda estávamos no nosso antigo apartamento, por exemplo, e ele 

ficava bravo conosco por algo que tínhamos feito ou talvez não 

tínhamos feito, ele olhava diretamente para a estante de livros, não 

para nós, e dizia coisas palavras como responsabilidade, privilégio, 

padrões éticos ou compromissos sociais. Agora ele estava falando 

sobre o tal redemoinho de história, e vidas apagadas, e pelo para-brisa 

ele fitava a estrada cheia de curvas à frente enquanto subíamos o 

desfiladeiro estreito, onde não havia nenhuma coisa verde crescendo, 

nem árvores, nem arbustos, nada vivo, apenas rochas escarpadas e 

troncos de árvores partidos ao meio, como se velhos deuses com seus 

machados gigantes tivessem se irritado e retalhado esta parte do 

mundo. 

O que aconteceu aqui? Você perguntou, olhando pela janela, 

embora você geralmente não reparasse em paisagens. 

O Papá disse: genocídio, êxodo, diáspora, limpeza étnica, foi o 

que aconteceu. 

A Mã explicou que provavelmente tinha havido um incêndio 

florestal recente. 

Estávamos no Novo México, finalmente no território apache dos 

chiricahuas. Apache era a palavra errada, a propósito. Significava 

“inimigo”, e era assim que os inimigos dos apaches os chamavam. Os 

apaches chamavam a si mesmo de Nde, que significava apenas “o 

povo”. Foi o que o Pá nos disse enquanto avançávamos 

interminavelmente naquela solitária paisagem montanhosa, cada vez 

mais e mais alto, tudo à nossa volta cinzento e morto. E eles 

chamavam todo o mundo de indah, disse ele, que significava 

“inimigo” e “estranho”, mas também significava “olho”. Eles 

chamavam todos os americanos brancos de olhos-brancos, disse-nos 

ele, mas disso nós já sabíamos. A Mã perguntou porquê, e ele disse 

que não sabia. Ela perguntou se olho, inimigo e estranho eram a 

mesma palavra, indah, então como ele sabia que os americanos eram 

chamados de olhos-brancos e não inimigos brancos? O Pá pensou 

algum tempo, ficou em silêncio. E talvez para preencher o silêncio, a 

Mã nos contou que os mexicanos costumavam chamar os americanos 

brancos de hueros, o que podia significar “vazios” ou “sem cor” (hoje 

eles ainda os chamam de güeros). E os índios mexicanos, como a avó 

da Mã e seus ancestrais, costumavam chamar os americanos brancos 

de borrados, o que significava “pessoas apagadas”. Eu a ouvi e fiquei 

me perguntando quem realmente era mais borrado, mais apagado, os 

apaches sobre os quais o Pá vivia sempre falando mas que nós não 

conseguíamos ver em lugar nenhum, ou os mexicanos, ou os olhos-

brancos, e o que realmente significava ser borrado, e quem apagava 

quem de onde. (LUISELLI, 2019, p. 234-235, grifos do autor). 

  



RESUMO 

 

Reflete sobre as relações entre arquivos institucionais e pessoais, propondo a contextualidade 

como abordagem teórica e prática para a construção da história dos documentos, ressaltando 

sua trajetória de produção e acumulação na constituição de fundos arquivísticos na 

perspectiva do contexto sócio-histórico. Identifica na literatura arquivística os conceitos e 

noções que definem arquivo, arquivos pessoais e institucionais, e o contexto histórico no qual 

esses constructos da teoria de fundos foram criados. Analisa as contribuições da noção de 

contextualidade para a reinterpretação de tais constructos. Associa contextualidade e 

documentalidade com o objetivo de compreender o documento como parte do contexto sócio-

histórico, ampliando a noção de contexto arquivístico. Examina o arquivo pessoal de Celso 

Arcoverde de Freitas e o institucional do Instituto Nacional de Endemias Rurais a partir de 

seus históricos, descrições arquivísticas e documentos, apontando as articulações encontradas 

e suas contextualidades. 

 

Palavras-chave: Arquivos. Contextualidade. Documentalidade. Celso Arcoverde de Freitas. 

Instituto Nacional de Endemias Rurais. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

It reflects on the relationship between institutional and personal archives, proposing 

contextuality as a theoretical and practical approach to the construction of the history of 

documents, highlighting its trajectory of production and accumulation in the constitution of 

archival funds from the perspective of the socio-historical context. It identifies in the archival 

literature the concepts and notions that define archives, personal and institutional archives and 

the historical context in which these constructs of fund theory were created. It analyzes the 

contributions of the notion of contextuality to the reinterpretation of such constructs. It 

associates contextuality and documentality in order to understand the document as part of the 

socio-historical context, expanding the notion of archival context. It examines the personal 

archive of Celso Arcoverde de Freitas and the institutional files of the Instituto Nacional de 

Endemias Rurais from their histories, archival descriptions and documents, pointing out the 

articulations found and their contextualities. 

 

Keywords: Archives. Contextuality. Documentality. Celso Arcoverde de Freitas. Instituto 

Nacional de Endemias Rurais.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema desta pesquisa, “as relações entre arquivos pessoais e institucionais”, é 

desenvolvido a partir da questão “como uma abordagem contextual das articulações de 

arquivos institucionais e pessoais contribui para uma visão não dicotômica dos arquivos?”. 

As motivações para escrever essa tese resultaram da experiência profissional e 

acadêmica no campo dos arquivos, desenvolvida na organização de arquivos pessoais e 

institucionais custodiados por instituições de pesquisa, e na pesquisa de mestrado sobre 

aquisição de arquivos pessoais3. 

No Brasil, a Lei n. 8.159, de 9 de janeiro de 1991, define arquivos públicos como os 

“conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos 

públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas 

funções administrativas, legislativas e judiciárias” (BRASIL, Lei 8.159 de 09 de janeiro de 

1991, documento eletrônico). Também são considerados públicos os fundos cujos 

documentos são “produzidos e recebidos por instituições de caráter público, por entidades 

privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades”. 

Quando uma instituição pública ou de caráter público cessa suas atividades, a sua 

documentação deve ser recolhida à instituição arquivística pública, ou transferida para a 

instituição sucessora (BRASIL, 1991, documento eletrônico). 

Ainda de acordo com essa lei, os arquivos privados são “os conjuntos de documentos 

produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades”. 

O poder público pode selecionar arquivos privados para serem declarados de interesse público 

e social, desde que considerados “conjuntos de fontes relevantes para a história e 

desenvolvimento científico nacional”, protegendo-os da alienação, dispersão ou “perda da 

unidade documental” e da transferência para o exterior (idem). 

Arquivos privados ou arquivos particulares são fundos de entidades coletivas de 

direito privado, famílias ou pessoas (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 35), sendo arquivo 

pessoal aquele produzido e acumulado por pessoa física (ibidem, p. 34). Arquivos públicos 

são os provenientes das entidades coletivas de caráter público, “independentemente de seu 

âmbito de ação e do sistema de governo do país”. São também os fundos integrantes da 

administração pública (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 35). 

 
3 BORGES, Renata Silva. A institucionalização de arquivos pessoais na Fundação Oswaldo Cruz: o 

processo de aquisição dos arquivos de Cláudio Amaral e de Virgínia Portocarrero. 2014. 161f. Dissertação de 

mestrado (Mestrado em Ciência da Informação) – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 
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O trabalho de organização de arquivos pessoais e institucionais possibilitou conhecer 

esses conjuntos a partir de distintas práticas e abordagens teóricas da Arquivologia4, assim 

como compreendê-los como uma construção, decorrente de processos de produção e 

acumulação de documentos que fazem parte dos agenciamentos sociais e da produção de 

memórias nas sociedades de escrita. Arquivos, práticas arquivísticas e teorias se inserem no 

contexto sócio-histórico. 

A pesquisa de mestrado sobre aquisição de arquivos nos levou a pensar a questão das 

dificuldades observadas pelos arquivistas em relação à determinação de limites entre o 

público e o privado em um arquivo pessoal, identificada na conclusão do trabalho a respeito 

da aquisição (BORGES, 2014, p. 129). Na ocasião, já ficou claro existirem questões sobre a 

constituição desses arquivos que mereceriam ser investigadas academicamente. 

A realização deste trabalho direcionou a minha atenção para a noção de contexto 

arquivístico5, pois o entendimento das questões sobre aquisição poderia ocorrer por meio da 

ampliação das interpretações desse contexto. Partindo desse pensamento, interessei-me pelos 

trabalhos publicados, na literatura sobre diversas temáticas relativas aos arquivos, que 

apontavam para as interseções entre arquivos pessoais e institucionais. Especular sobre as 

interseções no processo de construção dos arquivos implica o conhecimento dos processos de 

produção e acumulação de documentos no âmbito dos agenciamentos da vida em sociedade, 

pois eles fazem parte da história dos arquivos. 

 
4 De acordo com alguns dicionários de terminologia arquivística, Arquivologia e Arquivística são termos 

equivalentes, usados na literatura da área para designar a “ciência arquivística”: “ciência que tem por objeto os 

arquivos, os princípios e métodos da sua constituição, conservação e comunicação” (ICA, 2012, documento 

eletrônico), disciplina cujo objeto é o “conhecimento da natureza dos arquivos e das teorias, métodos e técnicas a 

serem observados na sua constituição, organização, desenvolvimento e utilização” (AAB, 1996, p. 5) e 

“disciplina que estuda as funções do arquivo e os princípios e técnicas” relativos à sua “produção, organização, 

guarda, preservação e utilização” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 37). 

Eastwood (2016) define a “ciência arquivística”, como “o corpo de conhecimento relacionado ao entendimento e 

ao tratamento dos arquivos”, um campo do conhecimento composto de teoria, métodos e práticas (EASTWOOD, 

2016, p. 21). 

Camargo e Goulart (2007) definem a “Arquivística” como a “ciência dos contextos e relações”, considerando 

que os arquivos são conjuntos documentais cujo tratamento requer “parâmetros, condições e ferramentas” 

adequadas à sua preservação, envolvendo a identificação dos documentos por meio do levantamento de 

informações sobre a sua gênese, para a elaboração do arranjo e descrição. É através do conhecimento do 

contexto arquivístico que o arquivista mantém ou restitui a organicidade dos fundos durante o tratamento 

documental, tornando possível o acesso às informações sobre a sua origem (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 

53). 

Ao longo deste trabalho adotaremos o termo Arquivologia, mas respeitaremos a forma de apresentação dos 

autores citados. 
5 Segundo Thomassen, o contexto arquivístico engloba não apenas os arquivos na perspectiva do tratamento 

documental, mas a própria área, o conhecimento produzido, documentos, arquivos, agentes, relacionamentos e a 

própria literatura, como integrantes do mesmo ambiente. O autor ressalta a influência dos fatores ambientais no 

processo de produção dos documentos (geração, estruturação, administração e interpretação) e, 

consequentemente, nos “conteúdos, formas e estrutura dos registros”, além de explicitar que a noção de contexto 

pode ser compreendida considerando a sua constituição por “subcontextos”: “contexto de proveniência, contexto 

administrativo, contexto de uso e contexto sócio-político, cultural e econômico” (THOMASSEN, 2006, p. 10). 
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As relações de sociabilidade entre sujeitos cuja vida é orientada pelo funcionamento 

das instituições nas sociedades de escrita conduzem à necessidade e à vontade de criar e 

manter registros para salvaguardar as memórias de seu interesse sobre eventos e 

acontecimentos. Os desejos e necessidades dos produtores6/acumuladores de criar e reter 

documentos podem ou não estar relacionados à ideia de arquivamento e de arquivo7 na forma 

como é concebida pelos arquivistas. Os atos que justificaram a criação e a guarda de 

documentos pelos produtores/acumuladores são interpretados pelos arquivistas no presente a 

partir desses vestígios. 

Os arquivistas vêm atuando com base na teoria sobre a qual identificamos duas 

correntes, a “teoria de fundos” criada no século XIX e a do “paradigma social” da 

Arquivologia, desenvolvida a partir dos anos de 1970. Em ambas, as metodologias de 

tratamento documental estão alicerçadas na noção de contexto arquivístico, ainda que as 

interpretações desse contexto sejam diferenciadas. Do século XIX até meados do século XX, 

predominou a visão sobre o contexto focada no contexto de produção como meio de 

identificação da proveniência, mas, a partir dos anos de 1970, essa visão é expandida para o 

contexto sócio-histórico. 

Os estudos centrados na contextualidade se intensificaram entre o final do século XX e 

as primeiras décadas do atual, mas a dicotomia pessoal/institucional vem sendo mantida em 

muitas comunidades de arquivo. Um exemplo é o próprio universo empírico escolhido no 

âmbito desta pesquisa8, no qual demonstramos que os documentos dos arquivos analisados, 

um institucional e outro pessoal, foram produzidos em um mesmo contexto sócio-histórico, e 

que uma abordagem não dicotômica pela via da construção de uma história dos documentos é 

possível, desejável e necessária. 

No campo empírico, observamos que os documentos produzidos e acumulados por 

pessoas e instituições, embora tenham sido custodiados como arquivos distintos, apresentam 

articulações. Selecionamos para análise dois arquivos que fazem parte do acervo arquivístico 

da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), os fundos Instituto Nacional de Endemias Rurais e 

 
6 Utilizaremos o termo “produtor” nas menções aos produtores de documentos e arquivos, inclusive para 

tradução nossa. Manteremos o termo “criador” nas citações relativas aos textos onde essa opção foi adotada. 
7 O fundo (arquivo) é o “conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva pública ou 

privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 27), o qual equivale ao conceito de fundo “conjunto de documentos de uma 

mesma proveniência” (ibidem, p. 97). 
8 Nosso campo empírico foi definido a partir do acervo arquivístico custodiado pela Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ), constituído pelo arquivo da instituição, além de outros pessoais e coleções. Com relação aos 

arquivos pessoais, predominam aqueles de cientistas e demais profissionais que atuaram no contexto do 

desenvolvimento da Saúde Pública brasileira. 
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Celso Arcoverde de Freitas, pelo fato de o titular do arquivo pessoal ter sido funcionário do 

Instituto e de outros órgãos de Saúde Pública que existiram antes da criação da instituição, 

como a Delegacia Federal de Saúde (DFS) e o Serviço Nacional da Peste (SNP). O Instituto 

Nacional de Endemias Rurais (INERu) foi criado como parte da estrutura do Departamento 

Nacional de Endemias Rurais (DNERu), sendo o setor responsável pelas pesquisas em Saúde 

Pública. Tendo passado pelo INERu e outros setores do DNERu, desde a sua criação até a 

incorporação pela FIOCRUZ, Celso Arcoverde de Freitas apresenta em seu arquivo muitos 

documentos relativos ao seu trabalho nestas instituições. A partir das relações entre o médico 

sanitarista e as instituições de Saúde Pública, foi possível relacionar os documentos 

acumulados por esses agentes em seus arquivos e demonstrar a possibilidade de uma 

abordagem contextual integradora dessa documentação na perspectiva do contexto sócio-

histórico, ampliando nosso conhecimento da história dos documentos. 

A criação das duas abordagens pode ser observada a partir de alguns acontecimentos e 

fatos relativos à criação, sustentação e desmonte da dicotomia na literatura da Arquivologia. 

O primeiro acontecimento é a criação do conceito de arquivo (fundo) e da dicotomia 

pessoal/institucional juntamente com o Princípio do Respeito aos Fundos9, seguido do 

“apagamento” dos arquivos pessoais observado durante a primeira ruptura teórica da área. 

Através desta dicotomia, os arquivos públicos e os institucionais privados são definidos como 

arquivos e os pessoais, como coleções. 

Apesar de o Princípio do Respeito aos Fundos ter sido definido na Circular de 

Duchâtel em 1841 (DUCHEIN, 1986, p. 14), o Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos 

(MULLER; FEITH; FRUIN, 1973, p. 13) ‒ Manual dos holandeses ‒ publicado em 1898, 

define arquivo (fundo) como os conjuntos documentais provenientes das instituições públicas 

e das organizações privadas, categorizando os documentos de pessoas e de instituições como 

coleções. A obra enfatiza, baseando-se no controle dos arquivistas sobre o contexto das 

instituições públicas, que o caráter institucional dota os arquivos de objetividade, 

imparcialidade e naturalidade. Ao contrário, a constituição das “coleções” é considerada 

arbitrária. É nesse primeiro movimento identificado na literatura que é definida teoricamente a 

“natureza arquivística”, através de conceitos, princípios e métodos: o conceito de fundo, os 

 
9 O Princípio do Respeito aos Fundos (ou Princípio da Proveniência) é considerado o princípio basilar da 

Arquivologia. De acordo com ele, “o arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família, não deve 

ser misturado aos de outras entidades produtoras” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 136). Ou, segundo o 

Dicionário de Terminologia Arquivística, é o “princípio segundo o qual os arquivos originários de uma 

instituição ou de uma pessoa devem manter sua individualidade, não sendo misturados aos de origem diversa” 

(AAB, 1996, p. 61). 
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Princípios da Proveniência e da Ordem Original10 ‒ visão externa e interna do Princípio do 

Respeito aos Fundos, respectivamente ‒ e as metodologias de arranjo e descrição. 

A fundamentação da teoria da Arquivologia ocorre a partir da criação da teoria de 

fundos. Os questionamentos sobre os constructos teóricos que constituem a teoria de fundos 

possibilitaram a realização de novas interpretações de tais constructos. As reflexões sobre os 

princípios, proveniência arquivística e características dos documentos arquivísticos chamaram 

a atenção para a naturalidade e a organicidade, características que atenderam aos usos dos 

arquivos pelos historiadores de acordo com a historiografia do século XIX, mas que 

demandavam novas interpretações no século XX, tendo em vista a renovação historiográfica. 

Os documentos passaram a ser vistos não mais como reflexo de ações, uma vez que nem todas 

as ações e transações estão neles materializadas, o que evidenciou o caráter metafórico da 

naturalidade. 

As reinterpretações teóricas do princípio (com suas dimensões externa e interna) 

identificadas na literatura são três: princípio organizativo, constructo físico e intelectual e 

contexto sócio-histórico. Na primeira, é ressaltado o valor da proveniência, na segunda, o da 

ordem original e, na terceira, o conhecimento do contexto sócio-histórico dos documentos 

(contextualidades ou história dos documentos), o seu valor evidenciário, o trabalho 

arquivístico na elaboração de memórias, os agenciamentos que englobam a produção e 

acumulação de documentos, a concepção de arquivos como processo e a participação de 

vários agentes (incluindo o arquivista) no processo. 

A utilização dos arquivos privados como fonte de pesquisa possibilita a entrada desses 

conjuntos nos arquivos públicos (instituições públicas), levando-os a compartilharem os 

lugares ocupados pelos fundos públicos nas instituições de custódia. Esse fato conduz ao 

reconhecimento dos arquivos pessoais como arquivos e à adoção de procedimentos de 

custódia e tratamento técnico similares para ambos. 

O desenvolvimento de abordagens contextuais elaboradas sobre os arquivos pessoais 

representa uma transição, por se basear em críticas à concepção tradicional de fundo. Esse 

fato, embora ressalte as peculiaridades dos arquivos pessoais no que tange ao processo de sua 

constituição e à presença de documentos institucionais em sua composição, ainda enfatiza a 

 
10 O Princípio do Respeito à Ordem Original é o que preconiza a conservação de um arranjo de acordo com o 

originalmente concebido pela “entidade coletiva, pessoa ou família que o produziu” (ARQUIVO NACIONAL, 

2005, p. 137). Ou, “princípio que, levando em conta as relações estruturais e funcionais que presidem a gênese 

dos arquivos, garante sua organicidade” (AAB, 1996, p. 61-62). O princípio se refere à dimensão interna de um 

fundo, à relação “natural” que liga documentos a atividades e produtores. Estes conceitos e princípios foram 

estabelecidos desde meados do século XIX, e têm sido usados para caracterizar os arquivos e desenvolver 

metodologias de tratamento documental na Arquivologia. 
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busca pela identificação da função dos documentos e de seus produtores, um traço da 

influência das experiências de tratamento documental de arquivos institucionais. No entanto, 

as relações entre os fundos pessoais e institucionais são ressaltadas. 

Essas relações tornam-se mais evidentes por meio da abordagem dos documentos com 

a ampliação do contexto arquivístico para o contexto sócio-histórico, para além da concepção 

de fundo, proposta pela contextualidade (história dos documentos). Esse avanço teórico 

possibilita que, através dessa história, sejam construídas as relações entre documentos, 

chamando a atenção para múltiplos contextos e proveniências e para as relações entre 

documentos e produtores/acumuladores. Essa abordagem não dicotômica permite que os 

arquivos sejam vistos sob outra perspectiva. 

A mudança de perspectiva dos documentos de arquivo, de uma construção “física” 

para a “social”, integra-os ao contexto sócio-histórico e possibilita a superação da dicotomia e 

o fortalecimento das relações entre documentos e agentes. A teoria desenvolvida a partir da 

criação de um paradigma social para a área possibilitou que os arquivos fossem transformados 

em objeto de questões epistemológicas. 

Nossa hipótese é a de que a análise de arquivos institucionais e pessoais, pela 

ampliação da noção de contexto arquivístico na perspectiva sócio-histórica, na literatura e no 

campo empírico, possibilita refletir sobre as articulações de que fazem parte os constructos 

teóricos e as práticas que circunscrevem esses conjuntos dicotomicamente na Arquivologia, 

contribuindo para reforçar a relevância de abordagem integradora e não dicotômica para 

elucidar a contextualidade dos documentos. A contextualidade é uma abordagem na qual o 

contexto arquivístico é visto através de sua expansão para o contexto sócio-histórico. 

Analisaremos essa possibilidade de abordagem através dos arquivos, no capítulo empírico. 

Nos manuais da literatura da Arquivologia produzidos entre o século XIX e a primeira 

metade do século XX, os arquivos pessoais e institucionais são definidos a partir de uma 

“matriz pública” estabelecida no contexto das instituições públicas do século XIX 

(HEYMANN, 2009, p. 43; COOK, 1998, p. 129-130, 2018, p. 31-32; EASTWOOD, 2016, p. 

21-22). Segundo essa visão, os produtores de arquivo são diferenciados de acordo com o seu 

estatuto jurídico (pessoa física ou a instituição). Mas as transformações sociais na economia, 

na ciência e nas técnicas vêm modificando os processos de produção e acumulação dos 

documentos, apresentando novas demandas aos arquivistas quanto à sua atuação no 

tratamento documental dos arquivos (DOUGLAS, 2016, p. 66-69). 

Essas transformações fizeram com que os arquivistas assumissem o seu lugar de 

sujeito do processo de identificação dos documentos dos arquivos. Em sistemas custodiais, 



21 
 

isso pode ocorrer antes mesmo da aquisição, a fim de produzir informações sobre os 

documentos a serem adquiridos e de auxiliar nas etapas de organização. E, em sistemas pós-

custodiais, através da interação com os produtores no processo de produção e acumulação dos 

documentos sem retirá-los do ambiente onde são produzidos e acumulados (COOK, 2018, p. 

20; THOMASSEN, 2012, p. 20-22; HEYMANN, 2012, p. 31-33). 

Essa mudança decorre de uma nova visão dos arquivos com relação aos variados 

agentes de sua constituição e usos em diferentes tempos, como parte de construção do 

processo de informação das sociedades, como sistemas de documentação coexistentes e 

entrelaçados. 

Podemos verificar na literatura dois tipos de abordagem teórica. Uma, orientada pelas 

práticas dos arquivos públicos da Europa nos séculos XIX e XX, baseadas na identificação da 

função para a criação dos documentos como pilar do tratamento documental, alicerçadas na 

“matriz pública” e difundidas pelos manuais publicados durante o período (a maior parte 

sobre os arquivos públicos). E, outra, para a identificação do processo de acumulação de 

documentos, valorizando o momento de aquisição e avaliações não explicitadas ao longo do 

processo, a fim de ampliar a noção do contexto arquivístico em associação com a 

proveniência, considerando o processo sócio-histórico e as agências entre diferentes sujeitos 

que dele fazem parte. 

Mesmo que os arquivos pessoais sejam agora vistos como conjuntos arquivísticos, 

nem sempre foram abordados assim na trajetória da Arquivologia. A partir dos anos de 1970, 

com o seu reconhecimento como fontes para uma nova história, transformaram-se em objeto 

de estudo de outras áreas, que passam a lançar luz sobre o seu processo de construção e a 

questionar as diferenciações estabelecidas na apresentação dos arquivos institucionais 

públicos como objetivos, imparciais e neutros, e dos arquivos privados, pessoais ou 

familiares, como “coleções” subjetivas, parciais e arbitrárias. 

A literatura produzida no Brasil nas décadas de 1980 e 1990 manteve os princípios, 

características e métodos, assim como essa dicotomia. E, apesar da predominância das 

discussões sobre questões relacionadas aos arquivos públicos, avançaram os estudos sobre os 

arquivos pessoais, baseados em investigações epistemológicas. Destacamos, dentre eles, os 

dedicados à compreensão da lógica de acumulação dos arquivos como parte de processos 

sociais (HEYMANN, 2012, p. 31; VIANNA; LISSOVSKE SÁ, 1986; COOK, 2018, p. 25, 

31, 42-44). 

No contexto internacional, a importância dos constructos arquivísticos é reforçada 

entre os arquivistas, mas sob novas interpretações, influenciadas pela perspectiva sócio-
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histórica dos arquivos e de seus usos como fonte, mas principalmente como objeto de 

pesquisa. Segundo Heymann e Nedel (2018), 

 

A década de 1990 marcou o início da reflexão mais sistemática a respeito do 

poder que arquivos e arquivistas exercem sobre os campos da memória, do 

conhecimento e das identidades. Depois de quase dois séculos orientados 

pela crença na transparência dos documentos de arquivo e na objetividade do 

saber produzido para abordá-los, teóricos da arquivologia viram-se 

desafiados a reconhecer o enraizamento histórico e cultural de seus 

fundamentos disciplinares [...]. (HEYMANN; NEDEL, 2018, p. 7). 

 

As reflexões teóricas decorrentes desses estudos apresentam os arquivos como 

construções sociais, influenciados pelos “valores e convenções dos contextos nos quais se 

inserem” (ibidem, p. 8) e “agentes sócio-históricos” das instâncias de poder (idem). 

Os arquivistas passaram a ser questionados pelos pesquisadores de outras áreas por sua 

posição pretensamente “objetiva, imparcial e arbitrária” em relação aos arquivos, à formação 

dos acervos, ao tratamento documental e às consequências disso para a construção da 

memória social. Apesar das transformações sociais e dos impactos nos arquivos, os 

arquivistas se comportavam como os profissionais das instituições do século XIX, executando 

o tratamento documental com base na aplicação dos princípios interpretados para aqueles 

arquivos. Dos impasses decorrentes desses questionamentos, surgiu uma corrente teórica 

crítica em relação à aplicação dos princípios e métodos de arquivamento e à noção de 

proveniência e contexto arquivístico da forma como abordados pela teoria de fundos, por 

considerá-los parte do contexto sócio-histórico (HEYMANN, 2009; COOK, 1998). Segundo 

essa visão, a proveniência é definida como contextualidade, noção que agrega os conceitos de 

proveniência e contexto arquivístico (NESMITH, 2018, COOK, 2018). 

A Arquivologia pós-moderna é compreendida como a que engloba reflexões sobre “a 

natureza política dos arquivos e a mediação ativa de arquivistas e instituições de custódia na 

configuração das fontes documentais”. Através dela, é questionada a estabilidade do 

documento ao serem enfatizados os sentidos a eles atribuídos, de acordo com o tratamento 

técnico recebido e lugar de custódia (HEYMANN; NEDEL, 2018, p. 7). 

Um dos autores a defender essas ideias foi Terry Cook (2018). Segundo o autor, os 

constructos teóricos clássicos, criados no século XIX e de acordo com a realidade das 

instituições do período, não se adequariam aos arquivos das sociedades do século XX sem 

passarem por uma revisão, dadas as complexidades das mudanças sociais e suas influências 

nos processos de documentação e constituição dos arquivos (COOK, 2018, p. 24-25). 
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Para Cook (1998), as “afirmativas fundamentais da ciência arquivística tradicional” e 

suas dicotomias, como a estabelecida entre os arquivos pessoais e públicos, já seriam falsas 

no contexto em que foram criadas ‒ ele se refere não apenas aos arquivos pessoais e 

institucionais, mas principalmente à divisão entre categorias profissionais: os que atuavam 

nos arquivos públicos e aqueles com os documentos privados. Nos séculos XX e XXI, muitas 

outras mudanças, “fundamentais na natureza das instituições governamentais e empresariais, 

nos meios dos registros e na natureza dos processos de geração e manutenção de arquivos”, 

corroborariam os seus questionamentos. Segundo o autor: 

 

[...] Considerando, ainda, o contexto pós-moderno em que vivemos e os 

novos conhecimentos que estão sendo desenvolvidos sobre a história e o 

caráter da memória, irei contestar neste trabalho a ideia tradicional de 

arquivos públicos, ou do arquivista institucional como encarregado neutro, 

objetivo e passivo dos arquivos, especialmente devido às novas exigências, 

tanto para a avaliação quanto para a organização e descrição de arquivos 

institucionais, que agora surgem para lidar com os registros eletrônicos, ou 

gerados por computadores. Meu argumento é que a própria natureza dessas 

mudanças conceituais transforma a tarefa dos arquivistas, tanto dos arquivos 

institucionais quanto dos pessoais, e oferece uma perspectiva compartilhada 

sobre arquivos que, por sua vez, pode levar a uma nova unidade nos esforços 

da arquivística, centrada na formação da memória da sociedade. (COOK, 

1998, p. 132). 

 

A definição de arquivos pessoais e institucionais estabelecida com base no estatuto 

jurídico dos produtores converge para a identificação das funções dos documentos, mas o 

conhecimento dessas funções pode não refletir satisfatoriamente os processos de constituição 

dos arquivos, sejam eles pessoais ou mesmo os institucionais. A identificação das funções 

pode ocorrer principalmente por meio de outras fontes e não apenas no âmbito dos 

documentos que constituem esses arquivos. 

A construção de uma lógica de acumulação documental por parte do arquivista, por 

meio da análise e reunião de informações levantadas sobre o arquivo, possibilita elucidar os 

processos de acumulação dos documentos, seus agenciamentos e o conhecimento da 

proveniência e do contexto arquivístico. Através dessa linha de pensamento, oriunda da 

corrente teórica que questiona a primazia da “matriz pública”, identificamos a possibilidade 

de articular a teoria com a prática, analisando as relações entre dois arquivos, um pessoal e 

outro institucional. 

Na literatura, as especificidades dos arquivos pessoais são destacadas pelas 

dificuldades técnicas que acarretam. Uma delas diz respeito à presença de espécies 

documentais de difícil identificação das funções que as geraram; um dado importante para a 
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classificação de acordo com a aplicação do princípio. Nem todos os documentos possibilitam 

que a identificação seja realizada apenas com as informações neles disponíveis e elas 

precisam ser buscadas em outras fontes. Os documentos institucionais são fruto de processos 

administrativos e criados com determinadas características que evidenciam as funções e 

atividades, o que não ocorre com muitos documentos pessoais. Em ambos os casos, no 

entanto, a compreensão do processo de acumulação permite uma melhor compreensão desses 

conjuntos, fornecendo condições para a representação social dos arquivos. 

Os arquivos privados institucionais, ao contrário dos arquivos pessoais e familiares, 

foram tratados, tanto pelo manual dos holandeses quanto os produzidos na primeira metade do 

século XX, como fundos, dotados das mesmas características e objetividade dos arquivos 

públicos. 

O objetivo geral deste trabalho é apontar a existência de articulações entre arquivos 

pessoais e institucionais e, recorrendo a dois arquivos específicos, explicitá-las utilizando a 

abordagem não dicotômica da contextualidade dos conjuntos de documentos, como meio de 

ampliar a noção de contexto arquivístico como parte de processos informacionais no contexto 

sócio-histórico. 

A abordagem dicotômica dos arquivos pessoais e institucionais é uma construção 

apoiada na custódia como estratégia de controle, poder e fortalecimento das instituições 

arquivísticas dos séculos XIX e XX. Teoricamente, é possível apresentar tanto o histórico da 

construção dessa dada realidade quanto outra via de compreensão não dicotômica dos 

arquivos, construída por meio da noção de contextualidade, proveniência articulada ao 

contexto arquivístico em perspectiva sócio-histórica. E também empiricamente, com base no 

fato de que os documentos que constituem arquivos que se originam em um mesmo contexto 

sócio-histórico, que engloba o contexto arquivístico, apresentam articulações. 

São objetivos específicos dessa pesquisa: identificar, na literatura arquivística, os 

constructos teóricos que definem arquivo, arquivos pessoais e institucionais, e o contexto 

histórico da elaboração dessas construções; analisar, na literatura que apresenta abordagens 

não dicotômicas dos arquivos, as principais perspectivas identificadas e as contribuições desse 

tipo de abordagem para a Arquivologia e a Ciência da Informação (CI); examinar arquivos 

pessoais e institucionais através de seus históricos, descrições arquivísticas e documentos, 

apontando as articulações encontradas, e cotejar os resultados da análise teórica e empírica 

apontando as contribuições do estudo para a Arquivologia e a CI. 

A metodologia da pesquisa consistiu em levantamento e análise de bibliografia 

selecionada no campo da Arquivologia e da CI, e em levantamento e análise de arquivos. Os 
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arquivos utilizados foram os fundos Celso Arcoverde de Freitas e Instituto Nacional de 

Endemias Rurais, e a entrevista realizada com Celso Arcoverde de Freitas no âmbito do 

Projeto Memória da Saúde Pública, cujos depoimentos integram o fundo Casa de Oswaldo 

Cruz. Todos os arquivos foram selecionados no acervo histórico custodiado pela FIOCRUZ. 

A sistematização dos resultados da análise da literatura é apresentada nos dois 

capítulos teóricos da tese, um deles dedicado ao histórico de criação da dicotomia 

pessoal/institucional e aos movimentos em torno de sua manutenção e desmonte através da 

literatura tradicional e pós-moderna. O outro foi dedicado ao entendimento da 

contextualidade, ou de como o conhecimento da história dos documentos é o conhecimento 

do contexto sócio-histórico em que foram criados. 

Para analisar o contexto histórico de criação e desmonte da dicotomia, analisamos 

manuais, artigos e livros. Os manuais, publicados ao longo do século XIX e o atual, foram 

elaborados para a organização do trabalho desenvolvido em arquivos públicos na Holanda, 

França, Reino Unido, Itália, Estados Unidos e Brasil. Dentre os que relacionamos na 

bibliografia, destacamos: o Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos (MULLER; FEITH; 

FRUIN, 1973); Archivistica (CASANOVA, 1928); A Manual of Archive Administration 

(JENKINSON, 1937); Archivística (LODOLINI, 1993); Arquivos modernos: princípios e 

técnicas (SCHELLENBERG, 2006); Documentos públicos e privados: arranjo e descrição 

(1963); Manuel D’Archivistique: théorie et pratique des archives en France 

(L’ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, 1970); Metodologia de organização 

de arquivos pessoais: a experiência do CPDOC (FGV/CPDOC, 1998). 

Os artigos de periódicos e livros abrangendo várias temáticas da área foram utilizados, 

bem como os manuais para verificação do desenvolvimento das reflexões teóricas. Os 

principais títulos que destacamos são: Arquivo & Administração (AAB), Estudos Históricos 

(FGV/CPDOC), Acervo (ARQUIVO NACIONAL), Archivaria ‒ The journal of the 

Association of Canadian Archivists (ACA) e Revista do Arquivo Público Mineiro. Os livros 

utilizados foram: Pensar os arquivos (HEYMANN; NEDEL, 2018), Correntes atuais do 

pensamento arquivístico (EASTWOOD; MACNEIL, 2016) e Arquivos pessoais: história, 

preservação e memória da ciência (SILVA; SANTOS, 2012). O período de publicação da 

maioria dos títulos é dos anos de 1990 até a data atual. 

O livro organizado por Terry Eastwood e Heather MacNeil foi originalmente 

publicado em inglês, em 2009. A versão em português utilizada por nós foi publicada pela 

Editora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 2016. A coletânea de artigos 
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organizada por Luciana Quillet Heymann e Letícia Nedel é composta de artigos publicados, 

em sua maioria, no periódico Archivaria (ACA). 

Na análise da contextualidade, observamos que essa noção vem sendo trabalhada, na 

teoria, pela articulação dos conhecimentos da Arquivologia, memória, História e CI. A 

compreensão da história dos documentos articula a interpretação pós-moderna dos princípios, 

características e métodos ao contexto sócio-histórico, seus agentes e relacionamentos, 

aproximando a noção de contextualidade e o conceito de documentalidade. Os artigos 

analisados para abordar a contextualidade e a documentalidade foram publicados em 

periódicos voltados à Arquivologia e CI. A noção de contextualidade é discutida por autores 

da Arquivologia na Archivaria. Na CI, o conceito de documentalidade apresentado é discutido 

por Bernd Frohmann (1994, 2004, 2007, 2008, 2012, 2014), baseado principalmente em 

Foucault. 

Por meio da análise dos fundos Celso Arcoverde de Freitas e Instituto Nacional de 

Endemias Rurais, procuramos demonstrar como as relações entre arquivos pessoais e 

institucionais podem ser observadas empiricamente. A análise se deu a partir da 

contextualidade e documentalidade dos documentos custodiados nesses dois fundos gerados 

em um mesmo contexto: a realização das campanhas sanitárias em Saúde Pública entre as 

décadas de 1930 e 1970. 

Além dos arquivos, foram utilizadas obras de pesquisadores da história das ciências e 

da saúde ‒ Cunha (2004), Campos (2002), Hochman (2005) e Kropf (2009) ‒, um conjunto de 

entrevistas concedidas por Celso Arcoverde de Freitas ao projeto Memória da Saúde Pública 

em 1994 ‒ Fundo COC/FIOCRUZ ‒ e alguns dos livros publicados por Celso Arcoverde de 

Freitas: Saúde no Brasil: nomes e fatos (1988) e História da peste e de outras endemias 

(1998). A consulta aos documentos bibliográficos e arquivísticos possibilitou relacionar os 

documentos ao seu contexto sócio-histórico. 

A tese está organizada em cinco seções. Além desta introdução, apresentamos três 

seções: duas teóricas e uma empírica. Na segunda, desenvolvemos o histórico do surgimento e 

desmonte da dicotomia pessoal/institucional, na terceira, a análise da contextualidade e 

documentalidade e, na quarta, a análise dos arquivos no campo empírico. Na última seção, 

cotejamos os resultados das análises com a nossa hipótese inicial. 
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2 DISTANCIAMENTOS E APROXIMAÇÕES ENTRE ARQUIVOS 

INSTITUCIONAIS E PESSOAIS 

 

O pós-moderno desconfia da ideia de verdade absoluta 

baseada no racionalismo e no método científicos. O 

contexto por trás do texto, as relações de poder que 

conformam a herança documental lhe dizem tanto, se 

não mais, que o próprio assunto que é o conteúdo do 

texto. Nada é neutro. Nada é imparcial. Tudo é 

conformado, apresentado, representado, simbolizado, 

significado, assinado, por aquele que fala, fotografa, 

escreve, ou pelo burocrata governamental, com um 

propósito definido, dirigido a uma determinada 

audiência. Nenhum texto é um mero subproduto, e sim 

um produto consciente para criar uma persona ou servir 

a um propósito, embora essa consciência, ou persona, 

ou propósito – esse contexto por trás do texto – possa 

ser transformado, ou perdido, em padrões inconscientes 

de comportamento social, em discurso institucional e 

em fórmulas padronizadas de apresentação de 

informações11. (COOK, 1998, p. 139-140). 

 

Nosso objeto de pesquisa, as relações entre arquivos pessoais e institucionais, será 

analisado considerando os contextos de produção desses arquivos como integrantes de um 

contexto maior, sócio-histórico. Isto possibilita que os documentos que os constituem possam 

ser abordados metodologicamente como provenientes de uma mesma rede de agenciamentos e 

não apenas como dois conjuntos distintos. No campo empírico, analisaremos dois arquivos: o 

arquivo pessoal de um profissional cuja experiência se desenvolveu majoritariamente em 

instituições públicas, e o arquivo de uma dessas instituições. Através da compreensão desses 

contextos pela perspectiva sócio-histórica, pretendemos discutir uma abordagem não 

dicotômica dos arquivos. 

Os documentos acumulados pelo titular enquanto pessoa física e os produzidos e 

recebidos pela instituição decorrem de processos que resultaram na sua acumulação. 

Compreendemos a importância desses registros pelo valor de evidência para a história e 

memória na atualidade, mas ressaltamos que eles possuem uma história, e que a sua 

preservação é decorrente de valores a eles atribuídos. 

Segundo essa perspectiva de análise, os conceitos, princípios e características que 

definem o arquivo serão analisados na literatura tradicional da Arquivologia, na qual os 

arquivos pessoais e institucionais são apresentados dicotomicamente, ressaltando-se as 

 
11 COOK, T. Arquivos pessoais e arquivos institucionais: para um entendimento arquivístico comum da 

formação da memória em um mundo pós-moderno. Revista Estudos Históricos, p. 129-149, 1998. 
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peculiaridades oriundas da concepção jurídica dos seus produtores. Também analisaremos a 

corrente pós-moderna da Arquivologia, segundo a qual os documentos e os arquivos são parte 

de uma contextualidade, visão ampliada da noção de fundo e de contexto arquivístico pelo 

caráter sócio-histórico dos registros e dos agenciamentos que lhes dão origem. 

 

2.1 A criação do conceito de fundo e a exclusão dos arquivos pessoais dos manuais 

 

A criação do Princípio do Respeito aos Fundos, segundo Douglas (2016), ocorreu na 

França, por meio da “primeira ‘grande ruptura teórica’ na forma de arranjo do material 

arquivístico recolhido pelas instituições arquivísticas francesas, em 1839” (DOUGLAS, 2016, 

p. 48-49), com a publicação, por François Guizot, das “normas para o arranjo dos arquivos 

nos Departamentos” (idem), subordinados aos arquivos centrais. As normas foram publicadas 

na Circular de Duchâtel, em 1841, como Instructions pour la Mise em Ordre et Le 

Classement dês Archives Départamentales et Communales [Instruções para o arranjo e a 

classificação dos arquivos departamentais e comunais] (idem). Através da Circular, o 

Princípio, que já era aplicado na prática em vários países europeus, adquiriu conotação 

normativa. De acordo com Douglas: 

 

Embora o princípio do respect des fonds e o princípio do respeito à ordem 

original sejam considerados elementos componentes do abrangente princípio 

da proveniência, o respect des fonds foi desenvolvido anteriormente ao 

princípio de respeito à ordem original. Horsman insiste em que o princípio 

do respeito aos fundos ‘não foi uma invenção dos franceses’, tendo sido 

‘antecipado’ na ‘aplicação prática’ em diversos países europeus na metade 

do século 19, mas a literatura arquivística de língua inglesa tende a se 

concentrar sobre o primado do papel dos arquivistas franceses em seu 

desenvolvimento. (DOUGLAS, 2016, p. 48). 

 

Através da norma, foram apresentados o conceito e a metodologia para o tratamento 

documental de arquivos e inaugurada a teoria de fundos. Esta última marca historicamente 

uma transição, onde passam a coexistir os arquivos públicos e os privados, de acordo com a 

natureza pública ou privada dos documentos e a natureza jurídica de suas entidades 

produtoras. A Circular define o Princípio do Respeito aos Fundos e o conceito de arquivo 

abrangendo os arquivos públicos e privados ‒ pessoais, familiares e de organizações ‒ 

(DUCHEIN, 1986, p. 14). 

Na Circular, o princípio “consiste em manter grupados, sem misturá-los a outros, os 

arquivos (documentos de qualquer natureza) provenientes de uma administração, de uma 
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instituição ou pessoa física ou jurídica” (DUCHEIN, 1986, p. 14). O arquivo (fundo) é o 

conjunto de documentos de qualquer natureza organicamente reunidos por uma 

administração, pessoa física ou jurídica (ibidem, p. 17). 

Samuel Müller, Johan Adrian Feith e Robert Fruin, arquivistas da Associação dos 

Arquivistas Holandeses, publicaram em 1898 o Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos. 

Os arquivos foram definidos nessa obra (denominada comumente Manual dos holandeses) 

como os conjuntos de origem institucional pública e privada (MÜLLER; FEITH; FRUIN, 

1973, p. 13). 

De acordo com o Manual dos holandeses, arquivo (fundo) é o “conjunto de 

documentos escritos, desenhos e material impresso, recebidos ou produzidos oficialmente por 

determinado órgão administrativo ou por um de seus funcionários”, destinados a permanecer 

sob a custódia “desse órgão ou funcionário” (MULLER; FEITH, FRUIN, 1973, p. 13). Nesse 

contexto, os arquivos são diferenciados das “coleções de manuscritos” por se constituírem em 

“um todo orgânico” e resultarem de atos oficiais. A distinção estabelecida entre arquivos 

(institucionais: públicos e privados) e “coleções” (pessoais e familiares) tem por base a 

analogia do fundo com o “organismo vivo”, cujo crescimento, constituição e transformações 

ocorrem segundo “regras fixas” em relação, principalmente, à naturalidade e à organicidade 

(idem, p. 18). 

Apesar de privilegiarem os arquivos públicos, pelo seu caráter supostamente “não 

arbitrário”, os autores do Manual dos holandeses também consideram como arquivos os 

procedentes das instituições privadas ‒ “pessoas jurídicas de direito civil”, conventos, 

hospitais, confrarias, sociedades e associações, “cujos órgãos administrativos ou empregados 

lavram contratos, recebem cartas, redigem atas” conforme as atribuições de suas funções ‒, 

por assemelharem-se aos das entidades públicas. Pessoas privadas possuem arquivos na 

qualidade de titulares de funções administrativas em organizações privadas, mas não como 

indivíduos. Segundo a terceira regra do Manual dos holandeses: “às próprias pessoas privadas 

é dado possuírem arquivos. O negociante, da mesma forma que a sociedade comercial ou a 

companhia, dispõe de um arquivo, composto do diário razão, cartas recebidas, cópias das 

cartas expedidas, e assim por diante”. Os arquivos pessoais e familiares não são incluídos no 

contexto das entidades produtoras de arquivos (MÜLLER; FEITH; FRUIN, 1973, p. 19). 

Segundo os autores: 

 

[...] Não abrange o exposto os chamados ‘arquivos de famílias’. Constituem 

estes, por via de regra, um aglomerado de papéis e escritos, que os vários 
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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 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. (MÜLLER, FEITH, FRUIN, 1973, p. 19). 

 

O arquivo deriva de atos administrativos oficiais dos órgãos de Estado e de 

organizações privadas, sendo a manutenção do seu todo orgânico dependente das 

características arquivísticas. A definição de fundo, proveniência e ordem original compõe, 

junto com outras regras, um roteiro elaborado para o trabalho do arquivista no âmbito das 

instituições holandesas do século XIX (MÜLLER; FEITH; FRUIN, 1973, p. 13, 29, 44; 

COOK, 2018, p. 23). 

A adoção da concepção de fundo pelos holandeses, baseada em suas experiências, não 

contemplou os arquivos pessoais e familiares, apesar da influência exercida pela Arquivologia 

francesa e do conceito de fundo, então criado naquele país cinquenta e sete anos antes. 

Segundo Cook (2018), Müller, um dos autores do Manual dos holandeses, frequentou a École 

des Chartes (COOK, 2018, p. 22), instituição de ensino dos fundamentos da disciplina na 

França. 

Para Fischer (2018), o Manual dos holandeses explicitou a preocupação dos 

arquivistas holandeses com os documentos produzidos e acumulados no ambiente de governo, 

e, portanto, com as atividades governamentais públicas empresariais, enquanto os arquivos 

privados e pessoais foram destinados a permanecer nas bibliotecas e sob a responsabilidade 

dos bibliotecários, sendo, nesse contexto, excluídos do pensamento arquivístico tradicional 

(FISHER, 2018, p. 330-332). Os autores dos manuais produzidos para os arquivos públicos 

no Reino Unido e nos Estados Unidos durante a primeira metade do século XX foram 

influenciados pela obra de Muller, Feith e Fruin (1898). De acordo com Fischer: 

 

Terry Cook e Riva Pollard mencionaram o pernicioso efeito exercido sobre 

os arquivos privados pela forte influência de Jenkinson e Schellenberg, bem 

como de seus precursores holandeses, Muller, Feith e Fruin. Em sua 

magistral história do pensamento arquivístico, Cook observa que o manual 

holandês de 1898 ‘trata de documentos governamentais, públicos e 

empresariais, e de sua transferência sistemática para depósitos arquivísticos, 

a fim de preservar sua ordem e classificação originais, deixando os arquivos 

privados e pessoais sob a competência de bibliotecas e bibliotecários’. 

Mesmo estando perfeitamente ciente de que os arquivos privados foram 

ignorados pelo pensamento arquivístico, Cook não aprofunda essa questão. 

Afinal, ele estava escrevendo uma história das ideias arquivísticas, e não 
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tratando da falta de ideias sobre os arquivos privados (Cook, 1997:21). Em 

sua análise crítica da literatura arquivística sobre a avaliação dos arquivos 

privados, Riva Pollard observa que, desde os trabalhos desses pioneiros, ‘a 

literatura profissional ignorou quase inteiramente os documentos pessoais’ 

(Pollard, 2001:139). Ao definirem os termos e o discurso da teoria 

arquivística, Jenkinson e Schellenberg direcionaram a literatura inglesa nessa 

área para os arquivos governamentais. (FISHER, 2018, p. 330-331). 

 

A definição de arquivo e o estabelecimento do Princípio do Respeito aos Fundos 

tiveram origem na Europa a partir do registro das experiências dos arquivistas franceses, mas 

o Manual dos holandeses foi a obra que os difundiu internacionalmente. Ela influenciou os 

arquivistas que escreveram os manuais voltados para os arquivos das instituições do século 

XX, sendo considerada a obra inaugural da teoria da Arquivologia. 

Identificamos similitudes entre a Circular e o Manual dos holandeses no que tange 

aos seus propósitos: instituir regras de apoio ao trabalho dos arquivistas de Estado. E 

reconhecemos em ambos sua importância na instituição conceitual da dicotomia 

pessoal/institucional junto com o conceito de arquivo e de Princípio do Respeito aos Fundos. 

Na Circular, os conceitos são criados, no Manual dos holandeses, adaptados às circunstâncias 

de trabalho da comunidade de arquivistas, apresentando a negação dos arquivos pessoais e 

familiares. A atribuição da naturalidade e da organicidade aos arquivos institucionais, e não 

aos pessoais e familiares, foi uma contribuição para reforçar a dicotomia. O argumento 

utilizado pode ter sido produzido para justificar uma necessidade de racionalização do Estado 

holandês com relação aos recursos de que dispunha para o investimento em arquivos, 

deixando o que definiu como coleções ao cargo de outros profissionais e instituições. 

Segundo Duchein (1986), até o início do século XIX, o tratamento dos arquivos era 

realizado em diferentes países sem a preocupação com a dispersão e divisão de conjuntos de 

documentos originados de uma mesma entidade. “As antigas classificações eram concebidas 

por assuntos, temas ou locais” (DUCHEIN, 1986, p. 15). 

Para Santos (2010), a incorporação de grandes volumes de arquivos, provenientes da 

administração, classificados por “concepções anti-arquivísticas” levaram as instituições 

arquivísticas ao enfrentamento da desordem documental que culminou com a perda do 

contexto de produção dos fundos custodiados por essas entidades. A Circular teve a função 

de reverter esse quadro. O Princípio do Respeito aos Fundos foi “adotado por vários países 

europeus” e, através dele, o conceito de fundos se “generalizou como uma regra de caráter 

prático, mas também como um postulado de valor teórico” (SANTOS, 2010, p. 68-69). 
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Ainda segundo Santos, no Brasil, os manuais têm direcionado o tratamento técnico de 

arquivos públicos e privados há gerações, devido ao fato de suas instruções, de alguma forma, 

suprirem as necessidades das práticas nas instituições arquivísticas brasileiras, e da afinidade 

do pensamento estabelecida no país com as correntes europeia, norte-americana e canadense 

(SANTOS, 2010, p. 74). Para o autor, 

 

A arquivística no Brasil desenvolve-se buscando estabelecer laços estreitos 

com o conhecimento que se produzia na área em países da Europa e nos 

Estados Unidos. A formação dos principais quadros profissionais que 

atuaram no país entre os anos 50 e 70 sofreu, de alguma forma, a influência 

das escolas vinculadas às tradições norte-americana ou francesa. Nas 

décadas seguintes, os esforços de uma reflexão original, provenientes das 

instituições arquivísticas ou das universidades, valeram-se ainda de uma 

aproximação com outras escolas, entre as quais se destacam a canadense, 

representada pelos trabalhos do grupo de arquivistas de Quebec, vinculados 

à Universidade de Montreal, e a espanhola, com a tradição dos estudos 

produzidos nos ambientes da administração e da formação universitária. 

(SANTOS, 2010, p. 74). 

 

A preocupação dos franceses em manter cada conjunto pela sua proveniência tinha 

como objetivo preservar o contexto arquivístico e a integridade dos fundos. Para Natalis de 

Wailly, ela se voltou para a garantia de confiabilidade e autenticidade dos registros, pelo seu 

valor para a pesquisa. De acordo com essa concepção, os documentos foram compreendidos 

pela sua “objetividade”, o que seria possível considerando a naturalidade e organicidade. A 

defesa da noção de fundo, nesse sentido, fez parte de suas ações como funcionário do Estado 

em sua missão de ordenar a “enorme quantidade de documentos sem tratamento que se 

acumulavam” nos arquivos nacionais franceses (DELMAS, 2012, p. 16). 

Considerando o contexto da criação do conceito de fundo na França e o apagamento 

dos arquivos pessoais e familiares realizado pelos arquivistas holandeses, atribuímos à 

adequação do manual produzido por estes últimos o seu sucesso, visto que a adoção das 

regras nele estabelecidas atendia aos anseios das instituições arquivísticas, da organização das 

instituições e de seus profissionais subordinados ao Estado em diferentes países. Baseamo-nos 

no fato de que os arquivos não teriam sido mantidos por séculos apenas sob a 

responsabilidade das instituições arquivísticas, e que houve, durante o século XIX, uma 

divisão de tarefas entre essas instituições, as bibliotecas, as sociedades históricas12 etc. Todas 

 
12 Utilizaremos o termo “sociedades históricas” para designar as instituições criadas na Europa e nos Estados 

Unidos com a finalidade de constituir acervos históricos, visando, dentre outros objetivos, o atendimento de 

pesquisadores. Quando nos referirmos às sociedades não tradicionais utilizaremos “sociedades de escrita”. 
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atuavam na preservação e tratamento de acervos, a fim de que fossem utilizados para fins 

históricos e culturais, onde trabalhavam profissionais de diferentes categorias profissionais. 

A criação da teoria de fundos fundamentou os constructos teóricos necessários ao 

tratamento documental dos arquivos e definiu territórios de atuação para as diferentes 

categorias de trabalhadores com documentação. Compreendemos essa definição como uma 

separação entre o que caberia às instituições arquivísticas preservar, de acordo com o 

interesse e a capacidade de gerenciamento do Estado, e o que poderia permanecer sob a 

responsabilidade de outras instituições. 

A Circular de Duchatêl e o Manual dos holandeses foram marcos para a delimitação 

da Arquivologia e de suas metodologias de tratamento documental baseadas na noção de 

“natureza arquivística”. Esses documentos tiveram como objetivo o atendimento dos 

interesses de Estado sobre a documentação produzida e acumulada pelas instituições, 

fornecendo conceitos e normas que visavam a organização das práticas arquivísticas 

institucionais. A circular e o manual constituem importantes instrumentos de análise para a 

compreensão do pensamento sobre os documentos e os arquivos no contexto do século XIX. 

O objetivo do controle sobre a documentação e a manutenção de seu contexto de 

produção atendeu aos interesses de Estado, constituindo acervos que servissem de subsídio 

para a construção de suas narrativas históricas. Um interesse que não se estendeu aos 

documentos da vida privada dos indivíduos. Os manuais desenvolvidos ao longo da primeira 

metade do século XX foram importantes para enfatizar a valorização da documentação 

institucional e a manutenção do controle do Estado sobre os acervos custodiados pelas 

instituições arquivísticas. 

 

2.2 A concepção de “natureza arquivística” 

 

Os conceitos, princípios e métodos da Arquivologia definem a natureza dos arquivos 

como os compreendemos atualmente. De acordo com o Multilingual Archival Terminology 

(ICA, 2012), arquivo é o: 

 

Conjunto orgânico de documentos, independentemente da sua data, forma e 

suporte material, produzidos ou recebidos por uma pessoa jurídica, singular 

ou colectiva, ou por um organismo público ou privado, no exercício da sua 

actividade e conservados a título de prova ou informação. É a mais ampla 

unidade arquivística. A cada proveniência corresponde um arquivo. (ICA, 

2012, documento eletrônico, grifo nosso). 
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O fundo, termo equivalente a arquivo, é o “conjunto de documentos de uma mesma 

proveniência” (ICA, 2012, documento eletrônico). Arquivo privado é o “arquivo de entidade 

coletiva de direito privado, família ou pessoa. Também chamado arquivo particular” (idem). 

Arquivo público é o “arquivo de entidade coletiva pública, independentemente de seu âmbito 

de ação e do sistema de governo do país” (idem). E arquivo pessoal, o “arquivo de pessoa 

física” (idem). 

O Princípio da Proveniência é definido como: “princípio básico da arquivologia 

segundo o qual o arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser 

misturado aos de outras entidades produtoras”. Também chamado "princípio do respeito aos 

fundos". O Princípio da Ordem Original é entendido como: “organização dada aos 

documentos de arquivo pela entidade produtora” (ICA, 2012, documento eletrônico). 

Além do desdobramento do Princípio do Respeito aos Fundos em dois – o Princípio da 

Proveniência e Princípio da Ordem Original –, a construção da “natureza” arquivística na 

literatura da Arquivologia destaca as características arquivísticas. Esses constructos são 

considerados fundamentais para a definição de arquivos. 

Segundo Fonseca, a autenticidade se relaciona ao processo de criação dos documentos, 

sua manutenção e custódia. Sendo os documentos “produtos de rotinas processuais que visam 

ao cumprimento de determinada função, ou consecução de alguma atividade”, são 

considerados autênticos desde que “criados e conservados de acordo com procedimentos 

regulares que podem ser comprovados”, conforme as rotinas estabelecidas (FONSECA, 1998, 

p. 35-36). 

A naturalidade é a qualidade segundo a qual: “os registros arquivísticos não são 

coletados artificialmente, mas acumulados de modo natural nas administrações”. São criados 

para atender a objetivos práticos e acumulados progressiva e continuamente, “como 

sedimentos de estratificações geológicas”, tornando-os detentores de organicidade, o 

“elemento de coesão espontânea, embora estruturada” (FONSECA, 1998, p. 35-36, grifo 

nosso). 

A “organicidade é a relação natural entre documentos de um arquivo em decorrência 

das atividades da entidade produtora” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 127), ou “qualidade 

segundo a qual os arquivos refletem a estrutura, funções e atividades da entidade acumuladora 

em suas relações internas e externas” (AAB, 1996, p. 57). De acordo com o Multilingual 

Archival Terminology (ICA, 2012), a organicidade é: 
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[...] Uma característica “que decorre do fato de os arquivos refletirem, 

enquanto produto natural da atividade de uma administração – no seu todo 

ou em cada uma das suas unidades, bem como nas relações entre elas – a 

vontade e o funcionamento dessa administração. (ICA, 2012, documento 

eletrônico). 

 

A organicidade é a característica que sustenta os princípios da Proveniência e do 

Respeito à Ordem Original (ICA, 2012, documento eletrônico). Através dela, é possível 

estabelecer as relações entre documentos e ações e transações do produtor. 

O inter-relacionamento diz respeito às relações estabelecidas entre os documentos 

durante as ações e transações que os criaram, o “elo” atribuído ao momento da criação ou 

recepção dos documentos, entre eles e sua capacidade de cumprir os objetivos para os quais 

foram criados, “seu significado e sua autenticidade”, considerando que “os registros 

arquivísticos são um conjunto indivisível de relações” (FONSECA, 1998, p. 36). 

A unicidade é a condição na qual cada registro é único na estrutura do fundo de 

origem, pois “cópias de um registro podem existir em um ou mais grupos de documentos,” 

sendo cada uma única no lugar onde estiver, “porque o complexo de suas relações com os 

demais registros do grupo é sempre único” (ibidem, p. 37). As características arquivísticas 

foram definidas com base nos arquivos institucionais de natureza pública. 

No pensamento tradicional europeu, a naturalidade e a organicidade foram as 

características usadas para diferenciar os arquivos das coleções pessoais e familiares, sendo o 

Manual dos holandeses o primeiro a difundir esse pensamento. De acordo com a visão 

tradicional, construída sobre os arquivos públicos, somente os documentos desses conjuntos 

apresentavam características genuinamente arquivísticas, por serem controlados durante o seu 

processo de produção e tramitação pelas instituições (EASTWOOD, 2016, p. 24-25). 

Para Eastwood, a combinação entre naturalidade, inter-relacionamento e unicidade 

constitui a noção tradicional do arquivo como “conjunto orgânico” (ibidem, p. 26). O valor 

evidenciário dos documentos está relacionado às intenções de produção e à imparcialidade 

relativas à criação do documento no exercício das atividades (ibidem, p. 27). Segundo 

Eastwood: 

 

A imparcialidade é uma qualidade familiar tanto aos historiadores quanto 

aos arquivistas, mas raramente é nomeada dessa forma. Jenkinson usou o 

termo ‘imparcialidade’ para denotar uma ‘marca’ dos arquivos relacionada à 

natureza da intenção por trás de sua produção. Em sua formulação mais 

sucinta da ideia de imparcialidade, Jenkinson afirmou que os arquivos são, 

‘por sua origem, livres da suspeita de preconceito diante dos interesses com 

os quais hoje nós os utilizamos’. Uma vez que Jenkinson também disse que 
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‘portanto, caso o estudante compreenda a importância administrativa dos 

arquivos, estes somente podem lhes dizer a verdade’, muitos de seus leitores 

interpretaram que ele queria dizer simplesmente que os arquivos dizem a 

verdade de uma forma direta e não mediada sobre o passado. (EASTWOOD, 

2016, p. 27). 

 

Segundo o autor, determinados documentos são considerados mais críveis em relação 

a outros, pelo fato de terem sido produzidos no decurso das atividades de agentes 

institucionais. A imparcialidade deriva disso, e não da noção de verdade associada à 

veracidade, como explica Marc Bloch ao abordar os testemunhos na perspectiva do trabalho 

do historiador de ofício (BLOCH, 2001, p. 77, apud EASTWOOD, 2016, p. 27). 

De acordo com Bloch (2001), os arquivos constituem um tipo de narrativa construída 

no âmbito de um sistema no qual documentos se relacionam a atividades, ações, não sendo 

criados como relatos destinados “deliberadamente à informação dos leitores”. São 

“testemunhos involuntários”. Essa concepção explica o sentido da imparcialidade. Segundo o 

autor: 

 

[Não é que os documentos desse gênero sejam, mais que outros, isentos de 

erro ou mentira. Não faltam falsas bulas, e, assim como todos os relatórios 

de embaixadores, nenhuma carta de negócios diz a verdade. Mas a 

deformação aqui, a supor que exista, pelo menos não foi concebida 

especialmente em intenção da posteridade. Acima de tudo, esses indícios 

que, sem premeditação, o passado deixa cair ao longo de sua estrada não 

apenas nos permitem suplementar esses relatos, quando estes apresentam 

lacunas, ou controlá-los, caso sua veracidade seja suspeita; eles afastam de 

nossos estudos um perigo mais mortal do que a ignorância ou a inexatidão: o 

de uma irremediável esclerose. Sem seu socorro, com efeito, não veríamos 

inevitavelmente o historiador, a cada vez que se debruça sobre gerações 

desaparecidas, logo tornar-se prisioneiro dos preconceitos, das falsas 

prudências, das miopias de que a própria visão dessas gerações sofrera; por 

exemplo, o medievalista não dar senão pequena importância ao movimento 

comunal, sob pretexto de que os escritores da Idade Média não falavam 

muito dele a seu público, ou desdenhar os grandes elãs da vida religiosa, pela 

simples razão de que ocupam, na literatura narrativa da época, um lugar bem 

mais modesto do que as guerras dos barões; a história, em resumo (para 

retomar uma antítese cara a Michelet), tornar-se menos exploradora, cada 

vez mais ousada, das épocas consumadas do que o eterno e imóvel aluno de 

suas ‘crônicas’]13. (BLOCH, 2001, p. 77-78). 

 

 
13 O texto dessa obra de Marc Bloch publicada após a sua morte apresenta algumas marcações dos seus 

organizadores para indicar palavras indecifráveis, ausência de pontuação etc. O uso dos colchetes nessa posição 

“[]” indica “palavras ou passagens acrescentadas em relação a uma redação anterior de Marc Bloch (primeira 

redação ou redação intermediária quando não existe a primeira redação)”. Ver: BLOCH, M. Para uso do leitor. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 35. 
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A importância das características arquivísticas no planejamento dos processos de 

produção e controle dos trâmites dos documentos institucionais dizia respeito a uma realidade 

na qual os registros eram tidos como reflexo dos acontecimentos do passado e deviam ser 

conservados para usos históricos (EASTWOOD, 2016, p. 21-28). 

A partir da segunda metade do século XX, o Princípio do Respeito aos Fundos e as 

características passam a ser revisitados por pesquisadores em busca de novas interpretações 

sobre a natureza dos arquivos, devido às transformações sociais decorrentes do 

desenvolvimento científico e tecnológico, na administração e nas tecnologias de informação e 

de comunicação. Os manuais clássicos foram importantes para circunscrever a teoria e as 

práticas arquivísticas, mas a mesma noção de “natureza arquivística” já não se aplicaria aos 

arquivos na atualidade (ibidem, p. 29). 

A evolução dos estudos históricos, seus métodos e fontes, as relações entre 

documentos correntes e históricos, e a introdução de métodos de avaliação e recolhimento 

transformaram a forma como os arquivistas pensavam os produtores dos arquivos. A gestão 

de documentos e a sua introdução nas organizações ‒ ao mesmo tempo em que estas passaram 

por grandes modificações em suas estruturas administrativas e funções ‒ influenciaram essas 

mudanças (ibidem, p. 29-30). 

Além das críticas às interpretações da naturalidade e às visões dos arquivos pela ótica 

da “natureza”, o autor se estende a questões relativas ao “todo orgânico” e “vínculos 

orgânicos” que, do modo como foram apresentados no Manual dos holandeses, não podem 

ser seguidos nas práticas arquivísticas do século atual. O entendimento da estrutura articulada 

pela relação natural das partes que constituem um arquivo, preconizada pelos holandeses, 

combinava-se com o conhecimento que tinham sobre o produtor, por meio de instrumentos de 

registro específicos. O olhar dos arquivistas para o produtor modificou a concepção desses 

profissionais sobre a natureza arquivística concebida pela teoria de fundos. 

Nem todas as ações são materializadas e memorializadas através dos documentos. Os 

agentes que criam e controlam os trâmites dos arquivos “são orientados por suas próprias 

necessidades e circunstâncias na organização e gestão documental e eles frequentemente as 

utilizam por razões ideológicas” (EASTWOOD, 2016, p. 35). Do modo como tem sido 

interpretada, a naturalidade não correspondeu e não corresponde às distintas realidades dos 

produtores de arquivos, estando mais próxima do que o autor enuncia como “metáfora 

orgânica” (ibidem, p. 22-23). 

A função da natureza orgânica é mostrar que os arquivos são resultado de atividades 

de uma entidade e refletem as funções do produtor. “As definições tradicionais de arquivo, 
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embora variem os termos empregados, reforçam que os documentos de arquivo, de certa 

forma, surgem naturalmente no processo da realização das atividades da entidade” visando o 

atendimento das necessidades do produtor. A visão das “ações, missões e tarefas passadas”, 

que moldaram os processos de institucionalização de acervos pelas instituições modernas do 

século XIX como fontes primárias para os estudos históricos, era influenciada pelo 

pensamento histórico e sua busca da “realidade do passado” (EASTWOOD, 2016, p. 22-23). 

O Princípio do Respeito aos Fundos, definido em meados do século XIX, é 

considerado o princípio fundamental da Arquivologia e a sua criação foi responsável pela 

definição das bases da ciência arquivística e da profissão de arquivista. O conceito original 

francês apresenta uma dimensão interna e outra externa: “as primeiras práticas enfatizavam a 

dimensão externa de manutenção dos registros arquivísticos claramente identificados com seu 

produtor (sendo tais documentos agrupados em um único fundo)”, e, a ordem original, sua 

dimensão interna, a “sequência de documentos” dos produtores, a menos enfatizada pelos 

franceses no período de definição do princípio (COOK, 2017, p. 8-10). Segundo Cook: 

 

Ao enunciar o Provenienzprinzip (princípio da proveniência), os alemães 

articularam ainda mais precisamente a dimensão externa do respeito aos 

fundos, que focava claramente na manutenção da integridade dos 

documentos de cada entidade produtora de documentos em toda a atividade 

subsequente de arranjo e descrição. Em inglês, isso se tornou provenance 

(proveniência). Com o tempo, a dimensão interna do respeito aos fundos 

(francês) foi expressa em inglês como a santidade da ordem original, cuja 

manutenção focava na organização física ou no arranjo interno dos 

documentos. (COOK, 2017, p. 10). 

 

Em língua inglesa, o termo proveniência tem sido usado como equivalente a respeito 

aos fundos. Isso não ocorre no uso francês do termo, cuja compreensão do fundo, ou respeito 

aos fundos, reflete a “dupla noção de acumulação natural e ordem original, e a necessidade de 

se respeitar ambas e manter as interligações entre elas” (COOK, 2017, p. 10-11). 

 

No entanto, como veremos adiante, é a tensão entre produção/acumulação 

por um lado, e ordem original por outro – entre as dimensões interna e 

externa do respeito aos fundos – que pode deixar arquivistas perplexos 

quando confrontados com a identificação e descrição de um fundo. Para 

sermos claros nessa distinção, são oferecidas as definições a seguir. 

Produção/acumulação é o processo natural pelo qual os documentos são 

produzidos e recebidos na condução de qualquer tipo de atividade. Ordem 

original reflete a classificação, organização, arquivamento ou qualquer outro 

processo que forneça aos documentos (e séries de documentos) sua forma ou 

estrutura interna. (COOK, 2017, p. 11). 
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Há controvérsias na literatura da Arquivologia em relação ao desdobramento 

conceitual do Princípio do Respeito aos Fundos. Para Douglas (2016, p. 47), o Princípio da 

Proveniência é o primeiro e único da teoria da Arquivologia e a ordem original está 

relacionada à manutenção interna dos documentos de um fundo, não sendo considerada um 

princípio à parte ou um “subprincípio”. Segundo a autora, na trajetória da área, o princípio 

pode ser analisado como princípio organizativo, como constructo físico e intelectual e como 

contexto sócio-histórico (ibidem, p. 48). 

O princípio organizativo é observado na ruptura, considerada teórica, ocorrida na 

publicação da Circular de Duchâtel, cuja determinação é a de que todos os documentos 

relacionados a uma instituição específica, unidade administrativa, pessoa ou família devem 

ser mantidos reunidos como fundos das entidades de origem e, no interior dos fundos, 

ordenados de acordo com critérios temáticos combinados aos cronológicos, geográficos ou 

alfabéticos (idem). 

O efeito inicial da aplicação do princípio foi prático e, segundo a argumentação de 

alguns especialistas, mais pragmático do que teórico, por ter sido um meio de permitir que 

arquivistas pouco experientes atuassem sem supervisão nos arquivos departamentais 

franceses, evitando que fossem causados “danos intelectuais aos documentos vulneráveis sob 

seus cuidados”. Da forma como foi apresentado, teve conotação mais normativa do que 

intelectual (DOUGLAS, 2016, p. 49-50). 

Para outros, no entanto, o princípio apresentou outra visão da natureza dos arquivos, 

para além das orientações de caráter técnico e mais alinhada com as tendências no campo dos 

estudos históricos. O respeito às origens e à ordem original das fontes estaria mais associado à 

natureza das entidades produtoras (ibidem, p. 51-52). Segundo a autora: 

 

A ideia de arquivo como organismo vivo foi determinante também para o 

pensamento dos arquivistas holandeses [...], que, juntos, escreveram o 

Manual para arranjo e descrição de arquivos, publicado na Holanda em 

1898. Muller, Feith e Fruin descreveram o fundo [...] como fruto e reflexo 

“orgânico” da instituição que o cria. Em lugar de ser o resultado das 

atividades de historiadores e arquivistas reunindo documentos díspares em 

grupos, o ‘todo’ do arquivo ‘nasce como resultado [direto] das atividades de 

um órgão administrativo ou de um funcionário’. O archief é ‘um todo 

orgânico, um organismo vivo, que cresce, toma forma e sofre mudanças’ de 

acordo com o crescimento, o desenvolvimento e as mudanças que têm lugar 

dentro da administração que o cria. Portanto, cada archief é ‘sempre o 

reflexo das funções’ da entidade que o cria, o que faz com que ele possua 

‘sua própria personalidade e sua individualidade’. (DOUGLAS, 2016, p. 52). 
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Mesmo com o reconhecimento da importância do Princípio do Respeito aos Fundos e 

do Manual dos holandeses, surgiram questionamentos a respeito de quais seriam os 

interessados na ordem original, bem como sobre as diferenças entre os sistemas de registro 

existentes na época em que a publicação foi produzida e na atualidade. O princípio manteve-

se aceito, passando a ser criticado de forma mais articulada a partir da segunda metade do 

século XX (DOUGLAS, 2016, p. 52). 

Na análise do princípio como constructo físico e intelectual, a natureza mutável das 

organizações dos séculos XX e XXI é contrastada com as do século XIX, onde os arquivos 

tratados eram fruto de administrações inativas. No século passado e no atual, os arquivistas 

tiveram o desafio de se defrontar com documentos de instituições em constante mudança em 

suas estruturas organizacionais e processos de trabalho. As críticas dos arquivistas modernos 

ao Princípio da Proveniência e aos seus “subprincípios” – o respect des fonds e o respeito à 

ordem original – referem-se à instabilidade das instituições modernas (ibidem, p. 55). 

A primeira dificuldade de interpretação diz respeito ao arranjo físico e à restauração da 

ordem original, que, de acordo com o manual holandês, deve ser baseada na estrutura. Um dos 

equívocos cometidos por algumas organizações é o de destruir a ordem original de fato, com 

o intuito de restaurar uma ordem original de acordo com o que está preconizado pela 

publicação. A autora cita “o exemplo dos arquivos da cidade de Dordrecht, que foram 

reorganizados a fim de que correspondessem a uma ordem ideal originária dos ensinamentos 

do Manual” (ibidem, p. 56). 

Segundo Horsman (1999), o Respeito à Ordem Original apresentado pelo Manual dos 

holandeses é um dos conceitos mais incompreendidos e, talvez por este motivo, um dos mais 

criticados na literatura da área (HORSMAN, 1999, p. 42-43). Ao se concentrar na ordem 

lógica ao invés do arranjo físico original, os diversos agenciamentos da produção e 

acumulação passaram desapercebidos no tratamento documental (idem). Segundo o autor, 

Muller e seus colegas mantiveram sua perspectiva limitada ao vínculo entre registros e 

funções administrativas, desconsiderando a forma pela qual foram armazenados. Dessa forma, 

para o autor: 

 

[...] A construção do arranjo físico dos registros medievais dos séculos XVII 

e XVIII da cidade holandesa de Dordrecht mostra claramente que a 

administração da cidade não usou e não poderia usar uma parte de seus 

registros mais críticos. Em vez disso, eles usaram duplicatas ou cópias. No 

entanto, de acordo com o Manual, a primeira geração de arquivistas 
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profissionais em Dordrecht destruiu o arranjo físico básico, porque eles não 

puderam ver nenhum sistema nele14. (HORSMAN, 1999, p. 42-43). 

 

Outra dificuldade apontada por Douglas diz respeito à interpretação da noção de 

fundo, constituído tanto por uma ordem física quanto por uma ordem lógica, onde o respeito à 

proveniência deve ser entendido considerando-se as múltiplas relações articuladas com os 

documentos durante a produção e uso destes (DOUGLAS, 2016, p. 57). Nessa perspectiva, as 

duas ordens se convertem no Princípio único, como duas dimensões importantes que superam 

a idealização física do conjunto ao enfatizar as relações entre agentes e documentos. 

Segundo Cook, “a relação um para um entre o abstrato e o concreto não é tão 

imediatamente aparente” (COOK, 2017, p. 33-34). As dificuldades do arquivista são: a 

identificação do produtor em estruturas hierárquicas e a definição quanto à alocação das séries 

como pertencentes “a um dado produtor ou fundo” (idem). As questões apresentadas não 

devem, contudo, levar os arquivistas a romperem com o conceito de fundo, “pois, enquanto 

conceito, ele é teoricamente sólido e preserva a natureza contextual, ou orgânica, ou 

transacional essencial dos arquivos” (idem). 

Interpretado desta forma, o Princípio do Respeito aos Fundos torna o arranjo e a 

descrição mais sofisticados, como etapas que se desenvolvem simultaneamente, requerendo 

capacidade de pesquisa do arquivista. A estes sujeitos, caberá analisar os arquivos em suas 

peculiaridades desde o processo de sua geração, de forma atenta aos agentes envolvidos na 

produção, assim como os diferentes contextos (COOK, 2017, p. 33-34). 

O sistema australiano de séries e a Norma Geral Internacional de Descrição 

Arquivística ‒ ISAD (G) estão estruturados de modo que as relações entre os diferentes 

produtores de arquivos possam ser representadas no arranjo e na descrição, agregando os 

aspectos físicos e abstratos dos fundos (COOK, 2017, p. 33-34). Segundo Douglas: 

 

[...] Assim como Terry Cook, os proponentes do Sistema de Séries 

redefinem a proveniência como uma rede de relações entre “entidades” 

arquivísticas e “entidades” de contexto, essas últimas incluindo aquelas que 

criam, usam e acumulam documentos e as funções das quais estes resultam. 

Como vimos anteriormente, a forma como Muller, Feith e Fruin entenderam 

a proveniência foi aprovada pela comunidade arquivística internacional no 

congresso de 1910. De maneira semelhante, a nova visão da proveniência 

 
14 No original em inglês: “[...] A reconstruction of the physical arrangement of the medieval, seventeenth and 

eighteenth century records of the Dutch town of Dordrecht show clearly that the town administration did not and 

could not use a part of its most critical records. Instead they used duplicates, or copies. However, in accordance 

with the Manual, the first Generation of professional archivists in Dordrecht destroyed the basic physical 

arrangement, because They could not see any system in it”. HORSMAN, Peter. Dirty hands: a new perspective 

on the Original Order. Archives and Manuscripts, vol. 26, n. 1, p. 42-53. 
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como um sistema de relações do tipo muitos-com-muitos está sancionada no 

ISAD(G): General International Standard Archival Description [Norma 

Geral Internacional de Descrição Arquivística], que define a proveniência 

como: ‘A relação entre documentos e a organização ou os indivíduos que os 

criaram, acumularam e/ou mantiveram e os utilizaram na condução de 

atividades pessoais e corporativas’. (DOUGLAS, 2016, p. 58). 

 

A manutenção da ordem física de arquivamento de documentos por parte dos 

produtores deve ser respeitada, a fim de que o contexto de proveniência seja mantido. 

Considera-se, neste processo, a interação entre dois tipos de agentes: o produtor e o arquivista, 

respectivamente, “o ente institucional e o ente arquivístico” (ibidem, p. 59). 

No âmbito desta interpretação da proveniência arquivística, a noção de fundo 

permanece importante, apesar de alguns autores questionarem a proveniência única e a 

permanência da ordem original como esta aparece no conceito de fundo e no manual 

holandês. Esta mudança subjetiva o arquivo, valorizando as relações sociais entre os agentes e 

desnaturalizando o processo de produção, acumulação e arquivamento, evidenciando as ações 

dos sujeitos envolvidos na trama da construção arquivística, conduzindo-nos ao 

questionamento da objetividade preconizada na atribuição da naturalidade arquivística. 

Na proveniência, enquanto processo histórico, é importante conhecer os meios de 

tratamento técnico e os aspectos sociais da produção, transmissão, contextualização e 

interpretação dos documentos. Somente dessa forma, é possível apreender os contextos de um 

arquivo em relação à “sua existência, suas características e sua história em evolução” (ibidem, 

p. 60). 

Esta visão da proveniência é compartilhada por autores que defendem as 

proveniências múltiplas dos documentos e o registro destas informações, juntamente com as 

que indicam “a autoria original, a guarda, o uso, a interpretação, a representação e a 

intervenção arquivística” (idem). 

O termo “proveniência social”, de autoria de Nesmith e adotado por Douglas, destaca 

os sistemas sociais relativos ao produtor dos arquivos respeitando a sua identidade e 

reconhecendo a sua necessidade de se documentar e manter arquivos, e de como estes estão 

inseridos em contextos sociais. Segundo Douglas: 

 

[...] A sociedade em que vivemos necessariamente influencia ‘nossas 

pressuposições, valores, ideias e aspirações’ e afeta a maneira como 

registramos informações e o que são exatamente essas informações. Por 

esses motivos, a análise da proveniência de um documento deve incluir 

também a análise da sociedade em que este foi criado. (DOUGLAS, 2016, p. 

61). 
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A concepção da proveniência se associa às noções de “comunidade”, de “comunidade 

de documentos” e de contexto sócio-histórico, o que possibilita a visão dos diferentes 

contextos nos quais as relações ou agenciamentos se desenvolvem, importante perspectiva 

para a construção da memória coletiva. A dimensão informacional do arquivo constitui uma 

forma discursiva de sua apresentação e conta com a participação dos profissionais que atuam 

no campo, responsáveis por conformar, no tratamento descritivo desses materiais, as 

diferentes “falas” dos agentes envolvidos nas histórias do produtor, do documento, do arranjo 

físico, do fluxo dos documentos ao longo do tempo, da custódia e dos usos (DOUGLAS, 

2016, p. 63). Segundo a autora: 

 

O conceito de “comunidade de documentos” dá destaque também à 

importância da memória coletiva e à influência do lugar sobre a sua 

produção. Nos últimos anos, surgiram muitos estudos sobre a importância 

dos arquivos para a formação da memória coletiva. Alguns arquivistas 

também analisaram como a memória coletiva afeta a produção de 

documentos. Tanto Eric Ketelaar quanto Bastian expandem a teoria de 

Halbwachs de que ‘toda memória é socialmente estruturada’, de forma a 

poderem argumentar que, assim como os documentos contribuem para a 

formação da memória coletiva da sociedade, eles são produzidos, ao menos 

em parte, como consequência da influência da memória coletiva. (Ibidem, p. 

62-63). 

 

O conhecimento da proveniência arquivística, dos procedimentos e métodos que 

asseguram a disponibilidade e integridade dos arquivos, as condições para o acesso e os 

fatores “sócio-políticos, culturais e econômicos” que subsidiam as práticas e produção teórica 

da área são parte dos contextos arquivísticos e sociais aos quais nos referimos 

(THOMASSEN, 2006, p. 10-11). 

A identificação da proveniência em arquivos é a base para o estabelecimento dos 

contextos arquivísticos, sendo considerada fundamental para o tratamento documental desses 

conjuntos. Segundo Cunningham (2007), a descrição arquivística é o meio de reunir e 

documentar as informações sobre os diferentes contextos de um arquivo. Para o autor: 

 

Um dos objetivos da descrição arquivística, portanto, é registrar essa 

proveniência na descrição arquivística e em nossos sistemas de controle 

intelectual e acesso. Em outras palavras, nossos sistemas de descrição 

arquivística têm que documentar os arquivos em seu contexto. Os 

instrumentos e sistemas de descrição arquivística têm que documentar e 

informar as relações entre a atividade de arquivamento e os arquivos criados 

por pessoas e organizações. Além disso, a documentação da proveniência em 
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si pode ser ela própria um útil ponto de acesso aos documentos em sistemas 

de controle arquivístico. (CUNNINGHAM, 2007, p. 78). 

 

O sistema de séries, método ao qual Cunningham se refere como exemplo, foi 

desenvolvido para atender às necessidades de arranjo e descrição dos documentos de arquivo, 

de acordo com a “paisagem burocrática australiana” (CUNNINGHAM, 2007, p. 80), na qual 

as organizações e suas administrações são constantemente reestruturadas e realocadas entre 

unidades administrativas, agências governamentais e departamentos ministeriais. 

Por meio do controle intelectual que ocorre no processo de descrição, os arquivistas 

australianos registram as múltiplas proveniências e as múltiplas relações de proveniência, a 

fim de atender às especificidades do sistema de arquivamento adotado pelas instituições. Não 

se trata de destituir o Princípio da Proveniência de sua importância, mas de utilizar um meio 

mais “eficiente de registrar a verdadeira e complexa natureza da proveniência e sistemas de 

arquivamento do que o uso da abordagem de fundos” (idem). A justificativa é a de que a 

proveniência deve ser entendida em sua complexidade não como “uma simples relação um a 

um entre o produtor dos documentos e os próprios documentos”, que estaria mais para “uma 

corrupção do princípio arquivístico de respect des fonds”, ou “mais um caso de disrespect dês 

fonds!” (ibidem, p. 81, grifos do autor). 

Para o autor, defensor do sistema de séries, fica explícita a dimensão informativa dos 

arquivos. Os seus componentes inter-relacionados são controle do contexto e controle dos 

documentos. O controle do contexto é realizado por meio da identificação e registro das 

entidades produtoras de documentos e de outras entidades que partilham o mesmo ambiente, 

da documentação das histórias administrativas e das biografias ou histórias administrativas 

das entidades, do estabelecimento das responsabilidades funcionais das entidades, dos 

relacionamentos com outras entidades e da identificação dos sistemas de arquivamento das 

diferentes entidades associadas (idem). 

O controle dos documentos é realizado pela identificação das séries documentais, do 

registro das séries e/ou itens que compõem as séries e documentação destes. A descrição da 

proveniência arquivística deve explicitar as relações entre produtores e documentos (idem). 

Neste sistema, o lugar de custódia deixa de ter a importância que tem nos sistemas 

tradicionais, pois todo o controle é feito pelo sistema de descrição informatizado e 

normalizado, o que permite a recuperação dos arquivos nos formatos dos instrumentos de 

pesquisa desejados (CUNNINGHAM, 2007, p. 82). 
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Segundo Nesmith (2018), os arquivos podem ser vistos pela historicidade da 

construção do seu arcabouço conceitual e metodológico na Arquivologia e pela história 

intelectual dos arquivos e do trabalho dos arquivistas. “A história intelectual da profissão 

arquivística é a história do pensamento sobre a natureza do conhecimento contextual a 

respeito dos documentos”, vivenciada a partir da década de 1970, com a virada contextual 

(contextual turn) em diferentes comunidades de arquivo em muitos países. A concepção da 

“virada contextual” está voltada para o aprofundamento do “conhecimento contextual sobre 

documentos em trabalhos de arquivo” e, consequentemente, para uma mudança de visão dos 

arquivistas sobre o seu trabalho, incluindo a expansão do conceito de proveniência, baseada 

no interesse pela evolução dos tipos de documentos, das funções administrativas das 

organizações e da manutenção de registros institucionais e pessoais, por meio de uma 

abordagem descritiva (NESMITH, 2018, p. 155-156). Segundo o autor: 

 

Recentemente, essa guinada contextual tomou alguns rumos importantes e 

radicalmente novos na teoria arquivística, sob a influência de perspectivas 

pós-modernas. Em consequência disso, está surgindo uma visão mais ampla 

da contextualidade. A ênfase pós-moderna na importância de se 

compreender os meios de comunicação contribuiu para essa evolução da 

arquivologia, além de validar o interesse dos arquivistas pelo estudo dos 

documentos de arquivo. Agora, estes são considerados meios de 

comunicação igualmente dignos de estudo por um número cada vez maior de 

especialistas em várias disciplinas. O pós-modernismo também promoveu a 

visão de que o contexto é praticamente ilimitado. Essa concepção ampliada 

do contexto tem por base suas dimensões culturais e sociais. Sua crescente 

importância reflete também a noção pós-moderna de que finalidade e certeza 

são evasivas (portanto, sempre necessitaremos de mais contexto se 

quisermos entender o que é possível conhecer). Tais tendências no meio 

acadêmico e intelectual em geral ampliaram consideravelmente as antigas 

noções arquivísticas de contexto. Assim, talvez seja melhor dizer que, em 

vez de um único contexto apropriado, existem várias contextualidades 

importantes para o trabalho arquivístico. (NESMITH, 2018, p. 156). 

 

Nessa perspectiva o trabalho arquivístico é visto como “um processo ou ação em 

curso”, e os documentos e arquivos como meios de comunicação. E este é o motivo pelo qual 

os documentos e os arquivos “são limitados por várias influências e fatores que os 

condicionam, e que tais limitações por sua vez condicionam o que podemos conhecer através 

deles”, contrastando com os ambientes e documentos daqueles para os quais os procedimentos 

e postulados teóricos foram criados (NESMITH, 2018, p. 156-157). Segundo o autor: 

 

[...] Documento ‘é a mediação crescente do conhecimento a respeito de 

algum fenômeno ‒ mediação criada por processos sociais e técnicos de 
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inscrição, transmissão e contextualização’. A proveniência de determinado 

documento ou conjunto de documentos ‘consiste nos processos sociais e 

técnicos da inscrição, transmissão, contextualização e interpretação de 

documentos, os quais são responsáveis por suas características e 

continuidade histórica’. E arquivo ‘é a mediação contínua do conhecimento 

sobre os documentos (e, portanto, fenômenos), ou aquele aspecto da 

elaboração dos mesmos que produz esse conhecimento por meio de funções 

como avaliação, processamento e descrição de documentos, e a 

implementação de procedimentos visando torná-los acessíveis’ [...]. 

(NESMITH, 2018, p. 158-159). 

 

Essa concepção modifica o trabalho arquivístico na elaboração de memórias, a 

compreensão da integridade dos registros e da avaliação. “A integridade depende de nossa 

percepção de qualquer evidência que ele possa guardar” a respeito do seu processo de criação 

e a avaliação consiste em pesquisar a contextualidade do documento, ou sua história” (ibidem, 

p. 159-160). 

A reinterpretação dos conceitos e características utilizados para a criação da 

“natureza” arquivística chama a atenção para a concepção de fundo e a importância do 

conhecimento do contexto para a compreensão dessa concepção. As três interpretações 

teóricas mostram as mudanças em relação à interpretação do conceito de fundo arquivístico 

diante das transformações sociais bastante influenciadas pelas tecnologias digitais e pelos 

aspectos comunicacionais. A terceira interpretação enfatiza a importância das relações 

desenvolvidas no contexto sócio-histórico para a produção e acumulação dos documentos. 

A análise dos conceitos e características arquivísticas nos possibilitou apresentar a 

definição de arquivo na literatura da Arquivologia, inicialmente pela ênfase ao caráter 

orgânico do seu objeto. O arquivo foi comparado ao “organismo vivo” no contexto científico 

do século XIX e foi essa visão que influenciou a definição da “natureza arquivística”. Tanto a 

noção de fundo quanto as características arquivísticas foram definidas em função da relação 

entre os arquivos e o método histórico, visando, portanto, atender aos pesquisadores do século 

XIX. 

As perspectivas sobre a noção de documento e arquivo se modificam na segunda 

metade do século XX, em decorrência da ampliação da noção de contexto no âmbito da 

reformulação metodológica das pesquisas desenvolvidas nas Ciências Sociais e na História. 

Nessa perspectiva, a organicidade e outras características arquivísticas, da forma como foram 

originalmente concebidas pelo viés naturalista, passaram a ser reinterpretadas, acendendo o 

debate em torno da teoria e das práticas arquivísticas, o que contribuiu para a revitalização do 

objeto da Arquivologia, que passa a ser definida não apenas como “ciência dos arquivos”, 

mas como “ciência dos contextos e relações”. 
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A noção de fundo, inicialmente criada sob uma perspectiva externa, passa a 

contemplar também a sua dimensão interna, abrindo caminho para a compreensão do 

documento e dos processos de sua produção e acumulação. Foi possível apresentar, por meio 

das interpretações do Princípio do Respeito aos Fundos ao longo dos séculos XIX e o atual, a 

transição entre duas diferentes visões do fundo: uma baseada no contexto estreito de produção 

e outra no contexto sócio-histórico. 

Essas interpretações também explicitam o movimento de autonomização da 

Arquivologia como ciência, dotada de um objeto próprio e não mais configurada como 

ciência auxiliar da História e da Administração, mesmo existindo possibilidades de 

contribuições entre elas. 

A ampliação da noção de contexto envolve a visibilidade dos diferentes agentes da 

produção, acumulação e tratamento documental de arquivos compreendidos como uma forma 

de narrativa. As normas arquivísticas de descrição oferecem a possibilidade de organização 

das informações sobre os conjuntos de documentos, elucidando os múltiplos contextos e 

proveniências identificados. O controle dos documentos e das informações sobre eles não 

depende somente da custódia, sendo possível, inclusive, em sistemas pós-custodiais. 

Depende, sobretudo, da dinâmica do trabalho de descrição e do posicionamento dos 

arquivistas e de suas instituições. 

 

2.3 Os arquivos públicos e pessoais nos manuais 

 

Ao longo do século XX e das primeiras décadas do século XXI, apesar da 

predominância do pensamento tradicional expresso nos manuais elaborados para os arquivos 

institucionais, foram produzidos manuais especificamente voltados para os arquivos privados 

e os arquivos pessoais. Nessas iniciativas, identificamos empreendimentos para torná-los 

visíveis e reforçar suas singularidades, não apenas como fontes, mas como objetos a serem 

definidos conceitual e metodologicamente, de acordo com a teoria tradicional. 

De acordo com o Manuel d’Archivistique (1970), publicado na França, a definição 

legal considera arquivos privados “todos os arquivos que não são ‘públicos’ ou ‘semi-

públicos15’”, incluindo os arquivos de empresas, indústrias, família, associação e pessoas. É 

uma prática nesse país reservar o termo arquivos privados para os provenientes de famílias, 

associações e indivíduos particulares, sendo qualificados de arquivos econômicos, os de 

 
15 No original em francês: “[...] Toutes les archives qui ne sont ni publiques, ni semi-publiques sont ‘privées’”. 

L’ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS. Manuel D’Archivistique: théorie et pratique des 

archives em France. Paris: Imprimerie Nationale, 1970, p. 401. 
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empresas e estabelecimentos bancários, industriais e comerciais (L’ASSOCIATION DES 

ARCHIVISTES FRANÇAIS, 1970, p. 401, tradução nossa). 

Os critérios legais utilizados para definir arquivos privados são considerados vagos 

pelos autores por não alcançarem a dimensão da lógica de acumulação. Eles se referem à 

confusão causada pelo fato de os depósitos públicos custodiarem muitos arquivos privados 

constituídos por documentos de natureza pública. Segundo os autores: 

 

[...] Faltam critérios legais e os limites lógicos permanecem muito vagos. 

Podemos distinguir, por um lado, o conteúdo dos fundos, por outro, a sua 

situação de posse. No último caso, a confusão é completa: de fato, um 

grande número de papéis privados é mantido em depósitos públicos, e é 

sabido que os indivíduos possuem vários papéis cuja natureza pública não 

pode ser contestada. Portanto, foi feita uma tentativa de definir os 

documentos públicos. Em um projeto de lei que nunca foi votado, foi 

proposto o seguinte texto (1936): ‘todos os documentos, independentemente 

de sua data, redigidos, endereçados ou recebidos em razão do funcionamento 

de poderes públicos e de instituições administrativas e que emanam de seus 

representantes ou de agentes de uma coletividade pública, eram considerados 

documentos do Estado; no entanto, os documentos endereçados a indivíduos 

permanecem propriedade deles. Parece, portanto, que documentos privados 

poderiam ser definidos como aqueles que eram de boa fé mantidos por 

indivíduos, como indivíduos particulares e não por conta de suas funções 

oficiais, qualquer que seja seu local de conservação atual16. 

(L’ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, 1970, p. 401, 

tradução nossa). 

 

As séries criadas nos Arquivos Nacionais para o recebimento de arquivos privados 

foram estruturadas para a aquisição de fundos familiares, constituídos por documentos 

referentes à temáticas políticas, literárias e científicas. Além dos fundos familiares, foram 

recebidos os arquivos econômicos, dos estabelecimentos bancários, industriais e comerciais 

(L’ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, 1970, p. 401). O controle do Estado 

sobre esses arquivos é mais antigo, e justificado pelas relações entre seus documentos face aos 

arquivos públicos. 

 
16 No original em francês: “[...] Les critères juridiques font défaut et les limites logiques demeurent três floues. 

On peut distinguer d'une part le contenu des fonds, de l'autre leur situation de possession. Dans ce dernier cas, la 

confusion est complète: en effet quantité de papiers privés sont conservés dans des dépôts publics, et l'on sait 

pertinemment que des particuliers détiennent nombre de papiers dont le caractere public ne saurait être 

controversé. On a donc tenté de donner a contrario une definitión des papiers publics. Dans um projet de loi, qui 

n'a d'ailleurs jamais été voté, le texte suivant avait été proposé (1936): ‘sons consideres comme papiers d'État 

tous documents, quelle que soit leur date, établis, adressés ou reçus à raison du fonctionnement des pouvoirs 

publics et des institutions administratives et émanant soit des représentants ou des agents d'une collectivité 

publique, soit des particuliers; toutefois, les documents adressés à des particuliers demeurent la proprieté de 

ceux-ci’. Il semble alors qu'on pourrait definir les papiers privés comme étant ceux qui furent de bonne foi 

détenus par desparticuliers, entant que personnes privées et non à raison de leurs fonctions officielles, quel que 

soit actuellement leur lieu de conservation” (L’ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, 1970, p. 

401). 



49 
 

O governo estipulou regras para receber arquivos privados no século XVIII, durante o 

reinado de Luiz XIV, quando foi estabelecido o “direito de escrutínio do Estado sobre os 

papéis particulares17”, com o objetivo de recuperar os documentos de homens públicos que 

tivessem atuado nas instituições e negócios da Corte (L’ASSOCIATION DES 

ARCHIVISTES FRANÇAIS, 1970, p. 402, tradução nossa). Observamos, por meio dessa 

ação, que a acumulação de documentos de interesse do Estado era realizada por diferentes 

agentes e em diferentes domicílios, demonstrando a interpenetração de contextos da vida 

pública e privada nos relacionamentos. 

Apesar do controle do Estado francês sobre a documentação de caráter público e 

institucional, algumas ações demonstram que os critérios aplicados na solução de problemas 

aparentemente pragmáticos tinham conotações políticas. Segundo o Manuel d’Archivistiche, o 

regime de propriedade foi afetado pelo fim do Antigo Regime, após a Revolução Francesa, o 

que levou à transferência dos documentos confiscados junto com as propriedades para 

depósitos públicos de Paris e das províncias. Parte da documentação foi destruída através da 

Lei de 7 Messidor, [de 25 de junho de 1794], que autorizou a “destruição imediata dos títulos 

puramente feudais18” e a manutenção dos títulos estatais utilizados pelo Estado para 

reivindicar a propriedade diante de possíveis futuros compradores de bens nacionais (DE 

JOUX; EVEN; LACOUSSE et al, 2008, p. 7, tradução nossa). O que restou dos arquivos 

apropriados pelo Estado foi tratado como coleção, por diferentes abordagens metodológicas, o 

que ocasionou na perda da proveniência (ibidem, p. 7-8). 

A custódia e o respeito aos fundos aplicados aos arquivos privados visavam o seu 

valor probatório e histórico. As sociedades históricas e seus membros ‒ dentre eles, o marquês 

de Vogué19 ‒ foram os seus maiores protetores e incentivadores, tanto com relação à 

divulgação quanto ao tratamento documental recebido. Nem todos eram custodiados e cabia 

às sociedades orientar proprietários e herdeiros quanto à conservação do material que 

permanecesse sob sua responsabilidade. Segundo os autores: 

 

 
17 No original em francês: “[...] Droit de regard de l’État sur les papiers privés” (L’ASSOCIATION DES 

ARCHIVISTES FRANÇAIS, 1970, p. 402). 
18 No original em francês: “[...] La destruction immédiate des titres purement fódaux [...]”. DE JOUX; EVEN; 

LACOUSSE et al. Les archives privées: Manuel Pratique et Juridique. Paris: La Documentation Française, 

2008, p. 7. 
19 De acordo com os autores do manual Les archives privées: Manuel pratique et juridique, o Marquês de Vogué 

foi um proprietário de arquivos, presidente da Sociedade Francesa de História e autor de obras sobre o marechal 

de Villars. É considerado o fundador da concepção de arquivos privados na França e defensor desses arquivos 

para a história do país (DE JOUX; EVEN; LACOUSSE et al., 2008, p. 9). 
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Elementos de um patrimônio comum, os arquivos privados exigem atenção 

diligente de seus proprietários que, segundo Vogué, devem recuperá-los eles 

mesmos ou confiá-los a serviços públicos de arquivo. Vogué encerra suas 

observações alertando os proprietários dos arquivos contra o mais prejudicial 

dos perigos, a dispersão dos fundos organicamente constituídos: o princípio 

do respeito aos fundos, afirmado em 1841 pelos serviços públicos de 

arquivos, é cinquenta anos depois adotado para arquivos em mãos 

particulares como garantidor de seu valor histórico20. (DE JOUX; EVEN; 

LACOUSSE et al, 2008, p. 9, tradução nossa). 

 

O interesse nessa iniciativa de preservação de arquivos privados com o apoio das 

sociedades históricas foi influenciado pela experiência do Reino Unido, com a criação, em 

1869, da Royal Commission on Historical Manuscripts [Comissão de Manuscritos Históricos] 

‒ ou Historical Manuscripts Commission. A Comissão passou a se dedicar à divulgação dos 

manuscritos históricos de instituições e famílias considerados importantes do ponto de vista 

“histórico, legal e científico” e a se dedicar também à realização de censos para controlar os 

arquivos privados de interesse público. Naquele país, a prática de abertura à consulta dos 

originais dos documentos do Estado, iniciada durante os primeiros anos do século XIX, foi 

estendida aos documentos privados e a Comissão, criada inicialmente para atuar por cinco 

anos, passou a ser permanente no início do século XXI (OLIVEIRA, 2012, p. 28). 

As razões que levaram ao reconhecimento da importância dos arquivos privados na 

França foram, inicialmente, o interesse do Estado pelos documentos públicos presentes nos 

arquivos pessoais de ex-membros de governo. O interesse histórico ocorre depois, com o 

ingresso dos arquivos privados nas instituições arquivísticas públicas, por iniciativa dos 

historiadores e da Sociedade Francesa de História, e não dos Arquivos Nacionais. Segundo os 

autores: 

 

[...] Quase ignorados pela ciência do arquivo por quase um século, os 

arquivos privados farão, em 1891, uma entrada decisiva no cenário público e 

de arquivo, graças a duas iniciativas privadas concomitantes, realizadas fora 

dos Arquivos Nacionais, no meio dos historiadores21. (DE JOUX; EVEN; 

LACOUSSE et al, 2008, p. 9, tradução nossa). 

 

 
20 No original em francês: “Élements d’un patrimoine commun, les archives privées requiérent attention et 

diligence de leurs propriétaires qui doivent, selon Vogué, ou s’en recuper eux-mêmes ou les confier à des 

services publics d’archives. Vogué termine son propos em mettan em garde les propriétaires d’archives contre le 

plus néfaste des périls, la dispersion de fonds organiquement constitués: le principe du respect des fonds, affirmé 

em 1841 pour les services d’archives publics, est cinquante ans plus tard adopté pour les archives em mains 

privées comme garant de leur valeur historique” (DE JOUX; EVEN; LACOUSSE et al, 2008, p. 9). 
21 No original em francês: “Quasi ignorées par l’archivistique pendant près d’un siècle, les archives privées vont 

faire, em 1891, une entrée décisive sur la scène publique et archivistique grâce à deux initiatives privées 

concomitantes, conduites à l’extérieur des Archives nationales, dans le milieu des historiens” (DE JOUX; 

EVEN; LACOUSSE et al., 2008, p. 9). 
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Essa iniciativa das sociedades históricas, de valorização dos documentos de famílias 

nobres e de outras menos destacadas socialmente, contribuiu para a valorização dos arquivos 

privados como fontes e do trabalho das instituições de custódia, que se intensificou no 

decorrer do século XX (L’ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, 1970, p. 402). 

Segundo os autores do manual: 

 

O renascimento dos estudos históricos na França no século 19 chamou a 

atenção dos pesquisadores para o valor dos papéis privados. Junto com a 

criação de muitas sociedades eruditas históricas que agrupavam fundos de 

arquivos privados, os historiadores do final do século XIX perceberam a 

importância de uma fonte que ainda tinha muito pouco a ser explorada. O 

marquês de Vogué, em discurso então muito notório, elogiou o interesse não 

só dos papéis das famílias nobres, mas também daquelas infinitamente 

pequenas. Ele previu o desenvolvimento que ocorreria durante o século XX, 

às custas da chamada história de eventos, da pesquisa de história econômica 

e social, que iria lançar uma nova luz sobre a história política tradicional22. 

(L’ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, 1970, p.402, 

tradução nossa). 

 

Em 1891, Charles-Victor Langlois (1863-1929) e Henri Stein (1862-1940) publicaram 

um livro sobre os arquivos franceses – Les archives de l’histoire de France –, obra que 

apresenta um capítulo dedicado aos arquivos privados intitulado “Arquivos diversos” (idem, 

p.402). O livro se tornou um guia com informações para os pesquisadores sobre documentos 

de natureza pública e privada custodiados pelos arquivos históricos ou mantidos com seus 

proprietários (OLIVEIRA, 2012, p. 26). 

O trabalho de Langlois e Stein foi considerado o primeiro trabalho de pesquisa 

sistematizado em relação aos arquivos e aos seus proprietários na França e contribuiu não 

apenas para a preservação e divulgação desse acervo como também para outras ações, como a 

criação de um serviço de arquivos privados nos Arquivos Nacionais, durante a gestão de 

Charles Braibant, em 1949. Os arquivistas passaram a assumir a responsabilidade também por 

esses documentos e a se relacionar com os proprietários de arquivos particulares que 

despertassem o interesse histórico do Estado (L’ASSOCIATION DES ARCHIVISTES 

FRANÇAIS, 1970, p. 402). 

 
22 No original em francês: “Le renouveau des études historiques en France au XIX siècle attiré l’attentions des 

chercheurs sur l’intérêt des papiers privés. Parallèlement à la création de nombreuses sociétes savantes 

historiques qui regroupèrent solvent des fonds d’archives privées, les historiens de la fin du XIXe siècle prirent 

conscience de l’importance d’une source qui n’avait été qu’encore três peu exploitée. Les marquis de Vogüé 

dans um discours qui fut alors três remarqué, vantait l’intérêt non seulement des papiers des familles nobles, 

mais aussi de ceux des infiniment petits. Il entrevoyait le développment qu’allaient pendre au cours du XXe 

siècle, aux dépends de l’histoire dite événementielle, les recherches d’histoire économique et sociale, qui 

devaient éclairer d’um jour nouveau l’histoire politique traditionnelle” (L’ASSOCIATION DES ARCHIVISTES 

FRANÇAIS, 1970, p. 402). 
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Na prática, a preservação dos acervos de arquivos privados envolveu, além da 

divulgação e da ampliação do acesso, a criação do contrato de depósito como modalidade 

provisória de aquisição ‒ preservando a propriedade e acesso aberto aos titulares de direito. 

Essa modalidade acabou se transformando no formato de custódia que mais impactou no 

crescimento do acervo dos Arquivos Nacionais até a década de 1970 (OLIVEIRA, 2012, p. 

26). 

No âmbito das estratégias de preservação, foram instituídos: a proteção por parte do 

Estado aos arquivos privados de interesse nacional, considerados monumentos históricos e 

mais vulneráveis a risco de evasão; o tratamento documental desses acervos, segundo os 

princípios e métodos aplicados aos arquivos públicos; e a criação de um serviço específico 

para arquivos econômicos, privados e microfilmes nos Arquivos Nacionais. O objetivo foi 

destacar a visibilidade desses conjuntos e a expansão da aquisição desse tipo de material pela 

instituição (OLIVEIRA, 2012, p. 26). 

Na década de 1940, com a ampliação da capacidade de aquisição de fundos privados, 

foi criada a série “AP” para os fundos familiares e documentos de caráter político, literário, 

científico, bem como a série “AQ”, arquivos econômicos, para os fundos de empresas, 

estabelecimentos bancários, industriais e comerciais (L’ASSOCIATION DES 

ARCHIVISTES FRANÇAIS, 1970, p. 402). 

Na década de 1950, foi consolidada a institucionalização dos arquivos privados pelos 

Arquivos Nacionais e criado um serviço especializado para receber os arquivos privados, 

organizá-los e torná-los disponíveis aos usuários (DE JOUX; EVEN; LACOUSSE et al, 2008, 

p.10). Segundo os autores: 

 

A ação dos Arquivos Nacionais em favor dos arquivos privados encontra seu 

florescimento após a Segunda Guerra Mundial, sob a direção de Charles 

Braibant, criador, em 1949, da subseção dos arquivos econômicos, privados 

e microfilmes. Esse novo serviço, responsável pelos arquivos de pessoas, 

famílias, empresas, imprensa e associações, é responsável por identificar, 

classificar e inventariar arquivos privados com seus proprietários, garantindo 

a salvaguarda graças à microfilmagem e favorecem sua aquisição para 

garantir sua conservação final e seu uso pelos historiadores23. (DE JOUX; 

EVEN; LACOUSSE et al, 2008, p. 10, tradução nossa). 

 

 
23 No original em francês: “L’action des Archives Nationales em faveur des archives privées trouve son 

épanouissement après la seconde guerre mondiale, sous la Direction de Charles Braibant, créateur, em 1949, de 

la sous-section des archives économiques, privées et du microfilm. Ce nouveau servisse, responsable des 

archives de personnes, de familles, d’entreprises, de presse et d’associations, est charge de recenser, classer et 

inventorier les archives privées chez leurs propriétaires, d’en assurer la sauvegarde grâce au microfilmage et de 

favoriser leur acquisition pour garantir leur conservation définitive et leur utilisation par les historiens” (DE 

JOUX; EVEN; LACOUSSE et al, 2008, p. 10). 
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A padronização do tratamento documental de arquivos privados de acordo com 

métodos arquivísticos constituía uma preocupação na França e em muitos outros países, tanto 

que o tema fora discutido durante o Congresso Internacional de Arquivos, realizado em 

Florença, em 1956 (L’ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, 1970, p. 401). 

Nos Estados Unidos, a obra de Schellenberg (1903-1970) sintetiza histórica e 

metodologicamente a abordagem dos arquivos públicos e privados nos livros Arquivos 

modernos: tratamento documental (2006) e Documento público e privado: arranjo e 

descrição (1963). O autor enfatiza a custódia como meio de preservação pelas entidades 

produtoras ou “seus legítimos sucessores como prova de suas funções, sua política, decisões, 

métodos, operações ou outras atividades, ou em virtude do valor informativo dos dados neles 

contidos” (SCHELLENBERG, 2006, p. 41). 

Ao se referir às “entidades” produtoras de documentos, o autor inclui as públicas e 

privadas, destacando “organizações como igrejas, firmas comerciais, associações, ligas e até 

mesmo as famílias” (idem), sem incluir os arquivos pessoais. Schellenberg define o termo 

“arquivos” como: 

 

Os documentos de qualquer instituição pública ou privada que hajam sido 

considerados de valor, merecendo preservação permanente para fins de 

referência e de pesquisa e que hajam sido depositados ou selecionados para 

depósito, num arquivo de custódia permanente. (SCHELLENBERG, 2006, 

p. 41). 

 

Os arquivos privados são abordados pelo autor pelos nomes de “papéis privados”, 

“manuscritos históricos” e “coleções”, de acordo com sua experiência nos Estados Unidos 

com os documentos “originários de famílias importantes na história do país” 

(SCHELLENBERG, 2006, p. 269). Segundo ele: 

 

A expressão ‘papéis privados’ é empregada deliberadamente, ao invés da 

convencional ‘manuscritos históricos’. O termo ‘manuscritos’, no sentido 

mais restrito da palavra, inclui somente documentos escritos à mão ou 

datilografados. O termo ‘documentos’ (records) é um termo genérico que se 

aplica a toda espécie de material documentário. Aqui pretendo usar um 

termo mais amplo do que ‘manuscrito’ e mais limitado do que documento. O 

termo ‘papéis privados’ inclui material cartográfico e em forma de texto 

impresso, manuscrito ou datilografado. Tanto inclui material que se origina 

de uma pessoa quanto de uma entidade. (SCHELLENBERG, 2006, p. 269). 

 

As coleções de papéis privados são de dois tipos: naturais (ou orgânicas) e artificiais. 

A preservação da organicidade destaca-se como uma diferença entre os dois tipos de coleções. 
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As coleções naturais são arquivos privados, incluindo os de pessoas (SCHELLENBERG, 

2006, p. 269). Segundo o autor: 

 

O termo “coleções naturais” pode ser empregado para aglomerados de 

material documentário que se formam no curso normal dos negócios ou da 

vida de entidades privadas ‒ individuais ou coletivas ‒ como firmas 

comerciais, igrejas, instituições ou organizações. Tais coleções têm certas 

características bem definidas. Cada qual é comumente oriunda de uma 

mesma fonte reunida concomitantemente com as ações a que se refere. Tais 

coleções são o produto de atividade orgânica, e por essa razão foram 

chamadas por Lester J. Cappon, ex-presidente da Society of American 

Archivists, de “coleções orgânicas”. Em relação à maneira pela qual nascem 

são idênticas aos grupos de arquivos. Para todos os fins os termos “arquivos” 

e “coleção natural” poderiam ser usados indiferentemente e a única razão por 

que preferi o termo “coleção” neste texto é que o termo “arquivos” é muitas 

vezes reservado para designar os documentos de uma repartição pública e 

não é convencionalmente usado em relação ao conteúdo de um depositório 

de manuscritos. (Idem, p. 270). 

 

As coleções artificiais são as constituídas após a ocorrência das ações que deram 

origem aos documentos, podendo estes serem reunidos a partir de fontes diversas. Elas são 

formadas por peças realmente colecionadas, por meio da coleta de papéis sobre um 

determinado tema, por um ou mais indivíduos, para fins comerciais, de pesquisa etc. (ibidem, 

p. 270-271). Segundo Schellenberg, o uso dos termos coleção natural e coleção artificial 

parece designar expressões “forçadas e arbitrárias” em relação ao termo arquivo, “que poderia 

ser igualmente usado no caso de um dos dois tipos de coleção” (ibidem, p. 271). 

Percebe-se a resistência do autor em assumir que as coleções naturais são arquivos, em 

decorrência, talvez, de sua inserção no universo dos arquivos institucionais e dos desafios 

maiores a serem enfrentados pelos arquivistas na solução de problemas relacionados ao seu 

acúmulo, relegando os arquivos privados a um plano secundário das atenções. Segundo o 

autor: 

 

Quanto mais a coleção é o produto de atividades contínuas, mais importante 

é o seu arranjo original e mais própria se torna a aplicação do princípio 

básico da arquivística da “proveniência”, pelo qual os documentos devem ser 

preservados na ordem que lhes atribuíram seus produtores. 

(SCHELLENBERG, 2006, p. 271). 

 

Apesar de sua hesitação em assumir a paridade entre o que chama de coleção e de 

arquivo, o autor define a metodologia para o tratamento dos arquivos privados baseada nos 

princípios arquivísticos, vislumbrando a manutenção da integridade desses conjuntos evitando 

a dispersão, como deveria ocorrer com os arquivos institucionais. 
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O desenvolvimento da Arquivologia ocorre nos Estados Unidos a partir do século 

XIX, através da preservação de documentos públicos e privados pelas instituições e de ações 

políticas de grupos de profissionais, bibliotecários e historiadores, para a criação de 

instituições arquivísticas e desenvolvimento de metodologias de tratamento documental de 

arquivos públicos e privados (SCHELLENBERG, 1963, p. 3). Segundo Schellenberg: 

 

O trabalho realizado durante o período colonial da história americana, no 

que toca à coleção e preservação dos materiais aludidos, foi, em larga escala, 

da alçada dos empreendimentos individuais; as instituições que se dedicaram 

aos citados materiais não se organizaram antes de estabelecido o Governo 

federal. A três classes pertencem elas: sociedades históricas, arquivos e 

bibliotecas. (ibidem, p. 29). 

 

As sociedades históricas foram fundadas a partir da primeira metade do século XIX e 

o seu acervo era constituído basicamente de publicações, tratadas pelos bibliotecários. Esses 

profissionais “recorriam a métodos empíricos, estranhos ao conhecimento profissional ou 

técnico ainda não desenvolvido”. A atuação dos historiadores nesses acervos ficava por conta 

da custódia e pesquisa (ibidem, p. 30). 

Em relação aos documentos de arquivo, com a fundação da Associação Histórica 

Americana, em 1844, estes passaram a constituir “o interesse, manifesto, largamente 

difundido, dos eruditos”. Havia a preocupação de caráter histórico e com a destruição desses 

materiais, de modo que foram adotadas ações para a sua preservação e a “organização de 

calendários ou repertórios manuscritos históricos” (ibidem, p. 31). 

Em 1895, a associação criou a Comissão de Manuscritos Históricos para tratar “das 

coleções de material histórico essencialmente pessoal”, mantida tanto pelos repositórios 

institucionais públicos quanto por entidades particulares. E, em 188, foi criada a Comissão de 

Arquivos Públicos, com a finalidade de se dedicar ao “material documentário de natureza 

pública e governamental”. Com a criação das duas comissões, foi estabelecida a divisão das 

categorias profissionais no tratamento da documentação de caráter público e privado 

(SCHELLENBERG, 1963, p. 32). 

 

As duas comissões estabelecidas pela Associação Histórica Americana 

frisaram que era mister tratar os papéis privados de modo diferente dos 

públicos, principalmente depois que aprenderam, na segunda década do 

século XX, que aos últimos se impunha fossem arranjados de acordo com o 

princípio da proveniência. O motivo para sublinhar a diversidade de 

procedimentos reside na natureza dos materiais que constituíam o seu 

interesse primordial. A Comissão de Arquivos Públicos, quase 

exclusivamente, se ocupou com os arquivos federais e estaduais; a Comissão 
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de Manuscritos Históricos, com os papéis pessoais de importantes vultos 

históricos. Os papéis privados ‒ papéis de empresas, igrejas e escolas ‒ não 

despertavam atenção nenhuma. (SCHELLENBERG, 1963, p. 38). 

 

Nos Estados Unidos, a abordagem diferenciada entre arquivos públicos e privados 

resultou dos processos de organização das categorias profissionais e se caracterizou pela 

resistência na aplicação de tratamento arquivístico aos conjuntos de natureza privada. A 

tradição preconizada pelo Manual dos holandeses influenciou nesse processo. 

Mesmo reconhecendo a importância de Schellenberg na definição dos arquivos 

privados, por meio de sua defesa em relação ao tratamento desses conjuntos, seus livros foram 

influenciados por outros manuais produzidos durante o século XX, também seguidores do 

Manual dos holandeses, como os manuais de Casanova (1928) e de Jenkinson (1937), ambos 

com destacadas experiências nos arquivos públicos e visão dos arquivos como mananciais 

históricos. 

Para Jenkinson, a dependência da história pelos arquivos se fortalece como reflexo das 

transformações nas narrativas e escolhas das fontes pelos historiadores. A variedade de 

materiais de que passaram a dispor com a valorização dos arquivos como repositórios de 

documentos históricos foi decorrente dos procedimentos de custódia, tratamento documental e 

acesso proporcionado pelas instituições arquivísticas do final do século XVIII e início do 

século XIX. Os arquivos muniram os historiadores de fontes verificáveis, documentos antigos 

e os que seriam utilizados no futuro (JENKINSON, 1937, p. 1-2). 

Neste contexto, o autor define arquivo como um conjunto de documentos que fizeram 

parte de uma transação oficial, preservados em razão de serem referências destas transações e 

sobre os quais é possível determinar as circunstâncias de sua elaboração, o contexto 

arquivístico (JENKINSON, 1937, p. 4-5). Segundo Jenkinson: 

 

Podemos agora tentar uma definição que abranja todas as possibilidades 

mencionadas acima. Em primeiro lugar, definimos um documento como 

cobrindo, para nosso propósito, o manuscrito, a caligrafia e o material 

impresso, com qualquer outra evidência material que faça parte dele ou 

esteja anexada a ele. Um documento que se pode dizer que pertence à classe 

dos Arquivos é aquele que foi elaborado ou utilizado no decurso de uma 

transação administrativa ou executiva (pública ou privada) da qual ele 

próprio fez parte; e posteriormente preservados sob sua própria custódia para 

suas próprias informações pela pessoa ou pessoas responsáveis por aquela 

transação e seus legítimos sucessores24. (JENKINSON, 1937, p. 11, tradução 

nossa). 

 
24 No original em inglês: “We may now attempt a definition which shall cover all the possibilities mentioned 

above. First we have defined a document as covering for our purpose manuscript, type-script, and printed matter, 
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Jenkinson se refere aos arquivos públicos e privados de caráter institucional, e à 

produção do documento oriunda das ações e transações, sem considerar a “pessoa física” 

como produtora individual. A pessoa de que trata o autor é o sujeito atuando pelas 

instituições, nas ações e transações administrativas e executivas (JENKINSON, 1937, p. 11). 

Casanova define arquivo como o conjunto ordenado de documentos de uma entidade 

pública ou privada, corporação ou pessoa, desde que sejam produto da consecução dos 

objetivos dessa entidade. Os objetivos podem ser políticos, legais, culturais etc. Apesar da 

forte influência do Manual dos holandeses em seu trabalho, o autor inclui as pessoas privadas 

em sua definição de arquivo (CASANOVA, 1928, p. 19-20). 

Segundo o autor, os elementos da definição atendem às especificidades dos arquivos 

públicos e privados, independentemente do tipo de uso que os documentos apresentem, pelo 

seu valor primário ou histórico, ou pelo lugar de guarda, o escritório ou a instituição de 

custódia (idem). 

Para Lodolini, não são todos os escritos que possuem caráter documental e nem todos 

os documentos são parte de arquivos. No mundo ocidental, os documentos são concebidos 

como fruto do desenvolvimento das atividades administrativas, compreendidas no âmbito das 

atividades de Estado, empresas, família etc., para fins particulares, políticos, judiciais, 

militares, financeiros, eclesiásticos, científicos ou tecnológicos (LODOLINI, 1993, p. 24). De 

acordo com o autor: 

 

O ‘arquivo’, enfim, nasce espontaneamente, como sedimentação 

documentária de uma atividade prática, administrativa, jurídica. Para isso, é 

constituído por um conjunto de documentos, ligados entre si reciprocamente 

por um vínculo original, necessário e determinado, pelo qual cada 

documento condiciona os outros e é para os outros condicionado. Afirmou-

se que o arquivo ‘é a projeção, objetivada nos depoimentos escritos, da 

função reservada ao direito na regulação da convivência humana25’ 

(LODOLINI, 1993, p.24-25, tradução nossa). 

 
with any other material evidence which forms part of it or is annexed to it. A document which may be said to 

belong to the class of Archives is one which was drawn up or used in the course of an administrative or 

executive transaction whether public or private) of which itself formed a part; and subsequently preserved in 

their own custody for their own information by the person or persons responsible for that transaction and their 

legitimate successors”. JENKINSON, Hilary. A manual of archive administration. 2. ed. London: Percy Lund, 

Humphries & Co Ltd., 1937, p. 11. 
25 No original em espanhol: “El ‘archivo’, en fin, nace espontáneamente, como sedimentación documental de 

una actividad práctica, administrativa, jurídica. Por eso está constituido por un conjunto de documentos, unidos 

entre sí recíprocamente por un vínculo original, necesario y determinado, por el que cada documento condiciona 

los demás y es por los demás condicionado. Se há afirmado que el archivo ‘es la proyección, objetivada en los 

testimonios escritos, de la función reservada al derecho en la regulación de la convivencia humana”. 

LODOLINI, Elio. Archivística: princípios e problemas. Madrid: Asociación Española de Archiveros, 

Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, 1993, p. 24-25. 
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A coleção, ao contrário do arquivo, resulta da vontade do colecionador. Segundo o 

autor, os manuscritos e outros documentos produzidos e acumulados por indivíduos são como 

objetos de coleções, como os livros, quadros etc. (LODOLINI, 1993, p.25). 

As concepções de arquivos segundo a natureza pública ou privada identificadas pelo 

autor na literatura se resumem nas seguintes: 

 

1. O arquivo é constituído por todos os documentos, desde o momento em 

que passam a existir em cada uma das unidades de produção: os papéis 

ordinários também fazem parte do "arquivo". Em vez disso, uma condição 

para a existência do arquivo é que os papéis tenham que permanecer na 

agência que os produziu; 

1a. Os papéis passam a fazer parte do "arquivo corrente" a partir do 

momento em que passam a existir na agência que os produz, para o 

processamento de cada um dos arquivos a que eles se referem; 

1b. Os papéis relativos às matérias em processo encontram-se em fase de 

pré-arquivamento; passam a fazer parte do "processo corrente" apenas 

quando se esgota o processamento, pela agência, de cada um dos processos a 

que se referem (Tanodi); 

2. O arquivo compreende apenas os documentos que perderam o interesse 

para os serviços que os produziram, adquiriram maturidade arquivística e 

foram selecionados para preservação permanente: os documentos atuais não 

podem, portanto, de forma alguma fazer parte do arquivo e entre as 

condições para a existência do arquivo é que os papéis não se encontram 

mais na agência que os produziu, tendo sido transferidos para uma 

instituição arquivística encarregada de sua conservação; 

3. Arquivo é apenas aquele produzido por uma autoridade pública; portanto, 

arquivos privados não podem existir; 

4. Arquivo é tanto aquele produzido por uma autoridade pública quanto 

aquele produzido por uma autoridade privada: arquivos privados também são 

arquivos com título completo; 

4a. Arquivos privados são entendidos apenas como aqueles produzidos por 

pessoas jurídicas privadas, não aqueles produzidos por indivíduos ou 

famílias (Schellenberg); 

4b. Os arquivos privados são entendidos apenas aqueles produzidos por 

indivíduos ou famílias, não aqueles produzidos por pessoas jurídicas 

privadas (Ellis); 

5. O arquivo também é constituído por material não documental, isto é, pelos 

manuscritos de obras literárias ou científicas26. (LODOLINI, 1993, p. 79-80, 

tradução nossa). 

 
26 No original em espanhol: “1. el archivo comprende todos los documentos, desde el momento mismo en que 

son puestos en existencia en cada una de las oficinas productoras: también los papeles corrientes forman parte 

del "archivo". Antes bien, condición para la existencia del archivo es que los papeles tienen que permanecer en la 

oficina que los ha producido; 1a. los papeles entran a formar parte del "archivo corriente" en el momento mismo 

en que son puestos en existencia en la oficina que los produce, para la tramitación de cada uno de los expedientes 

a los que se refieren; 1b. los papeles referentes a los asuntos en curso de tramitación se encuentran en una fase 

pre-archivÍstica; entran a formar parte del "archivo corriente" sólo cuando se ha agotado la tramitación, por parte 

de la oficina, de cada uno de los expedientes a los que se refieren (Tanodi); 2. el archivo comprende solamente 

los documentos que han perdido interés para las oficinas que los han producido, han adquirido madurez 

archivÍstica y han sido seleccionados para la conservación permanente: los papeles corrientes no pueden, por 

tanto, de ninguna manera formar parte del archivo y entre las condiciones para la existencia del archivo está la de 
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Bellotto (2006) trata dos arquivos privados como fontes para a pesquisa. Segundo a 

autora, os arquivos privados são os provenientes de “entidades não governamentais”. A 

literatura internacional os define como arquivos econômicos, sociais e pessoais. Os 

econômicos são os de empresas, estabelecimentos bancários, industriais e comerciais. Os 

sociais, como aqueles dos estabelecimentos de ensino privado, agremiações políticas, 

profissionais e desportivas, de sindicatos, hospitais, entidades religiosas, caritativas e outras 

de fins não lucrativos. Os arquivos pessoais são os conjuntos de “documentos produzidos e/ou 

recebidos por uma pessoa física (cidadão, profissional, membro de uma família ou elemento 

integrante de uma sociedade)” (BELLOTTO, 2006, p. 265-266), mantidos em razão de sua 

função testemunhal, podendo ser abertos à pesquisa, após o encerramento das atividades do 

indivíduo. Segundo Bellotto: 

 

Pode-se definir arquivo pessoal como o conjunto de papéis e material 

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

estadistas, políticos, administradores, líderes de categorias profissionais, 

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

agir, atuar, viver possa ter algum interesse para as pesquisas nas respectivas 

áreas onde desenvolveram suas atividades; ou ainda, pessoas detentoras de 

informações inéditas em seus documentos que, se divulgadas na comunidade 

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

sociedade. (BELLOTTO, 2006, p. 266). 

 

Bellotto (2006) define os arquivos privados enfatizando o caráter profissional dos 

produtores, assemelhando-se à concepção do Manuel d’Archivistique (L’ASSOCIATION 

DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, 1970). Em ambos, prevalece a noção de indivíduo ligado 

às instituições de Estado pelas atividades profissionais por ele desempenhadas. 

O guia elaborado pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC), intitulado Metodologia de organização de arquivos 

 
que los papeles ya no estén en la oficina que los ha producido, y hayan sido transferidos, en cambio, a una 

institución archivÍstica encargada de su conservación; 3. archivo es solamente el producido por una autoridad 

pública; no pueden, por tanto, existir archivos privados; 4. archivo es tanto el producido por una autoridad 

pública como el producido por un privado: también los archivos privados son archivos con pleno título; 4a. por 

archivos privados se entienden solamente los producidos por personas jurídicas privadas, no los producidos por 

personas físicas o familias (Schellenberg); 4b. por archivos privados se entienden solamente los producidos por 

personas fisicas o familias, no los producidos por personas jurídicas privadas (Ellis); 5. el archivo está 

constituido también por material no documental, es decir, por los manuscritos de las obras literarias o 

científicas”. (LODOLINI, 1993, p. 79-80) 
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pessoais: a experiência do CPDOC27, foi o primeiro manual técnico voltado para o 

tratamento documental de arquivos pessoais publicado no Brasil. 

Segundo Gonçalves, a primeira versão apresenta alguns conceitos, como: arquivo 

privado, coleção, série, subsérie e inventário analítico (GONÇALVES, 2007, p. 17-18). 

Arquivos privados são os “fundos e documentos de natureza particular, produzidos no 

decorrer da vida de indivíduos, famílias ou associações” (FGV/CPDOC, 1986 apud 

GONÇALVES, 2007, p. 19). Quanto ao arranjo, de acordo com a Metodologia do CPDOC, o 

arquivo pessoal deve receber tratamento arquivístico: 

 

O arranjo deve levar em consideração a ordem original dos documentos, ou 

seja, a forma em que estavam dispostos ao serem doados, na medida em que 

esta pode elucidar questões relativas aos interesses, prioridades e sentidos 

conferidos pelo titular ao seu acervo. Não se deve confundir, contudo, a 

ordem original com a organização dos documentos no arquivo. Se na 

maioria das vezes é possível apreender uma lógica de acumulação do 

material, também é certo que a quase totalidade dos arquivos chega ao 

CPDOC sem nenhuma organização. Em qualquer dos casos, no entanto, será 

tarefa do documentalista definir o arranjo dos documentos, isto é, estabelecer 

uma estrutura dotada de uma lógica de acesso que permita e oriente o 

trabalho de pesquisa dos usuários. (FGV/CPDOC, 1998, p. 13). 

 

De acordo com a Metodologia do CPDOC, o agrupamento dos documentos no arranjo 

deve ser feito por critérios funcionais baseados nas atividades dos titulares dos arquivos 

(FGV/CPDOC, 1998, p. 13). 

Os autores dos manuais analisados apresentam diferentes posições sobre os arquivos 

de natureza privada. Neles, esses arquivos são majoritariamente os institucionais, apesar de 

alguns contemplarem os pessoais. Os manuais desenvolvidos para os arquivos privados e 

pessoais preconizam a definição e tratamento documental desses arquivos como fundos, 

mesmo sob influência do conceito de fundo apresentado pelos manuais desenvolvidos após o 

Manual dos holandeses. 

Destacamos ainda duas obras produzidas nas primeiras décadas do século XXI e 

voltadas para os arquivos pessoais: O livro Tempo e circunstância, de autoria de Camargo e 

Goulart (2007), e o Manual de organização de arquivos pessoais da Casa de Oswaldo Cruz 

 
27 Sua primeira edição é de 1980, com reedições em 1986, 1994 e 1998 (HEYMANN, 2009, p. 48). A edição 

consultada não apresenta os conceitos de arquivos privados e de arquivos pessoais. Para informações relativas às 

principais mudanças na metodologia, consultar: GONÇALVES, Martina Spohr. Políticas de arranjo e 

descrição em arquivos privados pessoais: o caso do CPDOC. Niterói, Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/6962/GON%c3%87ALVES%20Martina%20Spohr

%20-%20De%20procedimentos%20a%20metodologia%20-

%20pol%c3%adticas%20de%20arranjo%20e%20descri%c3%a7%c3%a3o%20nos%20arquivos%20privados%2

0pessoais%20do%20CPDOC.pdf. Acesso em: 16 ago. 2020. 
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(2015). Ambos preconizam o tratamento arquivístico dos arquivos pessoais por critérios 

funcionais. 

Segundo Camargo e Goulart, os arquivos pessoais vêm sendo tratados pela literatura 

tradicional como coleções de documentos, e por abordagens distintas das aplicadas aos 

arquivos públicos. Como consequência, os documentos que os constituem têm recebido 

classificações e descrições que não contribuem para explicitar a relação contextual entre eles, 

descaracterizando-os em suas qualidades arquivísticas (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 

36-37). 

Para as autoras, os arquivos pessoais são “conjuntos solidários e orgânicos”, formados 

por documentos que apresentam entre si uma “conexão lógica e formal”, ou uma rede de 

relações “originária, necessária e determinada” (ibidem, p. 43). Para serem abordados 

metodologicamente como arquivos, esses conjuntos devem ser tratados com rigorosa 

identificação das funções e atividades do titular, para que não sejam destituídos de sua 

organicidade; como tem ocorrido na aplicação dos métodos biblioteconômicos, quando 

organizados segundo critérios estabelecidos para os documentos custodiados pelas bibliotecas 

(ibidem, p. 36-37). 

Os vínculos entre os seus documentos devem ser explicitados através de uma 

abordagem contextual, considerando-os como “conjuntos solidários e orgânicos”, através da 

recuperação do relacionamento entre os documentos que os constituem e da elucidação da 

“conexão lógica e formal que liga um documento a outro mediante vínculo de necessidade”, 

como resultado de uma rede de relações “(originária, necessária e determinada) que os 

documentos de um mesmo grupo mantêm entre si” (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 43). 

O Manual de organização de arquivos pessoais da Casa de Oswaldo Cruz, Fundação 

Oswaldo Cruz (MANUAL COC/FIOCRUZ), define arquivos pessoais de acordo com 

Bellotto (2006). Foi elaborado como manual técnico para padronizar as “ações e rotinas do 

processamento técnico desses arquivos”, apresentando os procedimentos adotados para 

“identificação, arranjo e descrição de arquivos pessoais custodiados pela instituição 

(COC/FIOCRUZ, 2015, p. 9). Segundo o Manual COC/FIOCRUZ, seu objetivo é: 

 

[...] Apresentar o conjunto de procedimentos adotados no Departamento de 

Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz (DAD/COC) para 

identificação, arranjo e descrição de arquivos pessoais sob sua guarda. Foi 

elaborado como ferramenta de apoio à equipe técnica, com vistas a favorecer 

a padronização de ações e rotinas do processamento técnico desses arquivos. 

Esperamos também que ele possa contribuir com instituições que custodiam 
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arquivos da mesma natureza, em seus esforços de aperfeiçoamento de 

técnicas e métodos aqui abordados. (COC/FIOCRUZ, 2015, p. 10). 

 

Diferentemente da maioria dos arquivos institucionais, esses conjuntos não apresentam 

um “padrão de acumulação” dos documentos que os constituem – entre eles, muitos “objetos 

como medalhas e equipamentos” –, o que demanda aos arquivistas a compreensão das 

“escolhas, descartes e intencionalidades dos seus produtores e/ou de suas famílias”, no trajeto 

entre a acumulação e a doação para a instituição, a fim de manter a organicidade desses 

conjuntos (COC/FIOCRUZ, 2015, p. 10). 

O Manual COC/FIOCRUZ foi elaborado agregando as experiências da instituição na 

organização de arquivos pessoais iniciadas com a criação do DAD (DAD/COC/FIOCRUZ) 

em 1989, quando foi adotada a “Metodologia de organização de arquivos pessoais do 

CPDOC” (ibidem, p. 11), e, a implementação de uma metodologia de arranjo desenvolvida 

para o atendimento das “características dos arquivos pessoais sob a sua guarda e a identidade 

de seu acervo”, voltado para a história da saúde e da ciência (ibidem). 

Identificamos, tanto no Manual COC/FIOCRUZ quanto na Metodologia do CPDOC, 

elaborados sob os preceitos da Arquivologia, a preocupação com a abordagem contextual dos 

arquivos pessoais aliando a classificação funcional com a pesquisa sobre os contextos de 

produção dos arquivos. A mesma preocupação está sinalizada na Metodologia do CPDOC, 

quando se refere à identificação da ordem original dos documentos no momento da aquisição. 

Todos os manuais brasileiros voltados para o tratamento documental de arquivos 

pessoais foram elaborados com base nas experiências de organização de conjuntos 

documentais acumulados por titulares que ocuparam cargos em instituições públicas. 

Para Heymann, os arquivos pessoais não constituem uma temática amplamente 

abordada do ponto de vista epistemológico pela Arquivologia, e, mesmo nos manuais 

produzidos sobre os arquivos, foram “mencionados tardiamente28” (HEYMANN, 2009, p. 

42). Eles são definidos por muitos dos autores dos manuais publicados no século XX pela sua 

designação mais ampla, como “arquivos privados”, tendo como matriz os arquivos públicos 

(idem). 

Os arquivos pessoais são definidos a partir dos públicos, e a diferenciação apresentada 

no conceito é baseada no estatuto jurídico do produtor (pessoa física ou instituição). Segundo 

a autora: 

 

 
28 Segundo a autora, a primeira menção aos arquivos pessoais ocorre no manual elaborado por Eugenio 

Casanova, Archivistica (1928). 
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[...] Importa registrar que a primeira identificação dos arquivos, sua distinção 

fundamental, é dada pelo estatuto jurídico da entidade produtora dos 

documentos: de um lado, os órgãos públicos, produtores de arquivos 

públicos, e, de outro, os organismos privados, (pessoas jurídicas de direito 

privado e pessoas físicas), produtores de arquivos privados. A filiação dos 

arquivos pessoais aos arquivos privados tem por base, portanto, a natureza 

jurídica dos conjuntos documentais produzidos. (HEYMANN, 2009, p. 43). 

 

Essa origem conceitual e metodológica, baseada na matriz pública e adotada 

acriticamente para os arquivos pessoais, evidencia o “lugar periférico” que eles ocupam na 

literatura da área e a demanda por abordagens arquivísticas que atendam de fato às suas 

especificidades. Segundo essa perspectiva, os lugares de guarda e os procedimentos técnicos 

empregados no tratamento dos arquivos pessoais têm fomentado disputas de competências e 

filiações sobre esses conjuntos documentais entre as instituições (HEYMANN, 2009, p. 43). 

No manual sobre arquivos de autoria de Bellotto (2006), os arquivos pessoais são 

definidos na categoria dos arquivos privados e vinculados às identidades dos seus titulares, 

destacando a sua atuação profissional em carreiras públicas ‒ “estadistas, políticos, cientistas 

e literatos” (HEYMANN, 2009, p. 44). Essa vinculação evidencia a disponibilidade desses 

conjuntos para serem considerados de interesse público e histórico (idem). Segundo 

Heymann: 

 

A ideia da constituição de um conjunto orgânico de documentos, produto e 

reflexo das atividades da entidade produtora do acervo, tão cara à 

compreensão e à valorização dos arquivos públicos, parece adaptar-se 

perfeitamente aos arquivos privados institucionais, mas não nos parece 

suficiente para explicar o fluxo dos documentos que atravessam a vida de 

um indivíduo e muito menos as motivações e critérios que operam na 

seleção e guarda dos registros. Se o exercício de funções e o desempenho de 

atividades no domínio profissional podem, de alguma forma, ser 

aproximados do desempenho de atividades por um órgão ou entidade, ainda 

assim os critérios e as estratégias de guarda dos documentos podem ser 

bastante distintos. (HEYMANN, 2009, p. 44-45). 

 

Destacamos, assim como Heymann (2009), que a diferença entre os trabalhos de 

Camargo e Goulart (2007) e de Bellotto (2006) está no foco sobre a temática dos arquivos 

pessoais, presente nas reflexões das primeiras. Camargo e Goulart reconhecem a diferença 

entre os arquivos institucionais e pessoais, por serem os documentos dos primeiros 

identificados “com base nas atividades, funções e repartições do organismo produtor” e os dos 

pessoais, de difícil identificação devido à imprecisão de limites entre as áreas de atuação de 

um mesmo indivíduo (HEYMANN, 2009, p. 45). Apesar das dificuldades de tratamento, as 

autoras defendem a utilização de metodologias orientadas pelos princípios da teoria 
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arquivística, sendo a abordagem contextual baseada na identificação das funções dos titulares, 

um método capaz de garantir ao tratamento desses conjuntos como arquivos e não como 

coleções (idem). De acordo com Heymann: 

 

Para as autoras, que têm como um de seus méritos chamar a atenção, 

exatamente, para a necessidade de se tratar o arquivo pessoal como conjunto 

indissociável, cujo sentido repousa na articulação entre as suas várias 

parcelas, a assunção dessa premissa implica a adoção do método funcional, 

ou seja, implica o tratamento pautado pela identificação das atividades 

imediatamente responsáveis pelos documentos que integram esses arquivos. 

Ainda que reconheçam as dificuldades que envolvem o procedimento, que 

admitam uma ‘zona de penumbra’ nos arquivos pessoais, referente à 

presença de documentos que não têm força probatória nem decorrem de 

transações ‒ qualidades que caracterizam os típicos documentos de arquivo ‒, 

reivindicam-no como fundamental para evitar o que denominam de 

‘artifícios classificatórios’ baseados em formatos, suportes, assuntos etc., 

característicos de uma abordagem ‘antiarquivística’. (HEYMANN, 2009, p. 

45). 

 

Em muitas circunstâncias da trajetória da Arquivologia, os documentos dos arquivos 

foram tratados por métodos biblioteconômicos, e, por esse motivo, destituídos de sua 

organicidade. Para Camargo, os arquivos pessoais submetidos às abordagens bibliográficas 

foram considerados “como se desfrutassem de autonomia de significado, razão por que não 

apenas vêm descritos individualmente como ainda se conformam a regras universais de 

referência (autor, título, assunto etc.)” (CAMARGO, 2009, p. 30). Em suma, desprovidos de 

seu contexto arquivístico, perdem a característica de conjunto e as relações entre os 

documentos e as atividades às quais se vinculam. 

Segundo Heymann, a complexidade de identificação dos contextos dos documentos de 

arquivos pessoais se deve à diversidade de tipos documentais que constitui os arquivos 

pessoais e às dificuldades de identificação das funções e atividades de muitos documentos 

(HEYMANN, 2009, p. 48). Para a autora: 

 

Não nos parece simples, porém, a tarefa de identificar os contextos em que 

são criados e utilizados todos os documentos passíveis de integrar os 

arquivos pessoais, já que tais conjuntos documentais se caracterizam por 

comportarem uma variedade sem limites de tipos de documentos, incluindo 

os que remetem à vida pessoal, à intimidade, mas também às idiossincrasias 

e ao cotidiano dos titulares. Isso significa que o conjunto que resulta da 

acumulação documental realizada por um indivíduo pode conter tanto 

documentos ‘identificáveis’ do ponto de vista das atividades que os 

originaram como outros, de mais difícil localização no tempo e no espaço, 

cujos conteúdos mesmo são imprecisos, escapando a uma abordagem 

funcional. (HEYMANN, 2009, p. 48). 
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Pelo fato da obra de Camargo e Goulart (2007) ter se baseado sobre o arquivo privado 

de um ex-presidente da República, a organização segundo um método funcional apresentou 

relativas vantagens (HEYMANN, 2009, p. 48). Os acervos de indivíduos que ocupam 

carreiras públicas tendem a apresentar mais documentos institucionais, refletindo assim as 

rotinas das instituições onde atuaram. “A especificidade da constituição desses acervos, por 

um lado, e do debate que encerram do ponto de vista legal, por outro, explica também o 

interesse da disciplina arquivística com relação a esses conjuntos documentais” (idem), uma 

vez que os documentos que os constituem possuem valor de prova documental no que tange 

aos processos decisórios da administração pública, justificando o interesse no recolhimento 

desses arquivos pelas instituições públicas (idem). Segundo Heymann: 

 

O único manual de procedimentos técnicos especificamente voltado para 

arquivos pessoais existente no Brasil antes da publicação, em 2007, da obra 

de Camargo e Goulart, foi elaborado com base na experiência do CPDOC, 

criado em 1973 com o objetivo de preservar, organizar e tornar acessíveis 

arquivos pessoais de homens públicos com atuação destacada na história 

recente do país, de modo a alimentar novas análises sobre esse período. Em 

1980, a primeira edição dos procedimentos foi publicada, seguida de 

reedições em 1986, 1994 e 1998. (HEYMANN, 2009, p. 48). 

 

A Metodologia do CPDOC apresenta como método o tratamento documental de 

arquivos pessoais como conjuntos orgânicos, baseado no princípio da proveniência e no 

respeito à ordem original. Destaca a atenção ao momento da aquisição do arquivo, na medida 

em que “a forma como estavam dispostos ao serem doados [...] pode elucidar questões 

relativas aos interesses, prioridades e sentidos conferidos pelo titular ao seu acervo” 

(HEYMANN, 2009, p. 48-49; FGV/CPDOC, 1998). 

Os arquivos de homens públicos têm sido o campo empírico utilizado para a 

elaboração dos manuais no Brasil, “ainda que existam hoje várias instituições que, seguindo 

distintas linhas de acervo, se dediquem à guarda, ao tratamento e à reflexão metodológica 

sobre conjuntos documentais de natureza pessoal” (HEYMANN, 2009, p. 49). 

Segundo a autora, de um modo geral, a metodologia desenvolvida no Brasil baseou-se 

na realidade dos arquivos de homens públicos, mas o indivíduo também acumula documentos 

da vida privada, que são mais difíceis de identificar e classificar considerando que essas 

metodologias foram baseadas na realidade dos arquivos institucionais (HEYMANN, 2009, p. 

49-50). 
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Abordados pelo seu contexto de produção, é necessário compreender os arquivos 

como representações. O arquivista constrói o processo de acumulação dos documentos que os 

constituem a partir de sua interpretação, dos documentos e de outras fontes sobre o titular. A 

expressão “documentos acumulados” seria mais adequada em vez da “produzidos e 

recebidos” utilizada na maior parte dos manuais para se referir aos documentos que o titular 

juntou ao longo de sua trajetória (HEYMANN, 2009, p. 50). Uma discussão epistemológica 

sobre os arquivos pessoais deve se basear em reflexões sobre essa lógica de acumulação, ou 

contexto de produção dos arquivos pessoais, visto pelas suas especificidades. Para Heymann: 

 

A resistência da Arquivologia em se debruçar sobre a dimensão intencional 

da produção dos arquivos pessoais pode ser associada ao fato de a dinâmica 

de constituição desses conjuntos colocar em xeque preceitos básicos da 

disciplina. O mais diretamente afetado parece ser o atributo da ‘naturalidade’ 

dos documentos de arquivo – ‘diz respeito à maneira como os documentos se 

acumulam no curso das transações de acordo com as necessidades da matéria 

em pauta’. Essa característica parece acomodar-se mal à acumulação 

operada pelos indivíduos, marcada mais pelo arbítrio e por distintas 

temporalidades do que pelo fluxo natural de documentos produzidos e 

recebidos. O atributo da ‘intencionalidade’, dentro dos cânones disciplinares, 

é bom lembrar, remete antes à constituição das coleções (artificiais, 

inorgânicas) do que ao processo de produção/acumulação característico dos 

arquivos, o que explicaria, em certo sentido, também, a dificuldade em 

incorporar essa dimensão à reflexão arquivística. (HEYMANN, 2009, p. 51). 

 

A Arquivologia e outras áreas que atuam tanto na organização quanto na pesquisa 

sobre os arquivos devem aprofundar o conhecimento dessa dimensão intencional de sua 

produção. No passado, quando a teoria de fundos foi criada, a característica da naturalidade 

funcionou para atribuir maior objetividade aos arquivos institucionais, e subjetividade aos 

pessoais e familiares. A ampliação do conhecimento sobre o contexto arquivístico pode 

elucidar como as relações entre diferentes agentes influenciam na acumulação de documentos 

e como os documentos se relacionam no contexto sócio-histórico, levando-nos a repensar a 

objetividade e subjetividade. 

A principal contribuição de Cook (1998), ao analisar se os conceitos e métodos criados 

para os arquivos públicos se aplicariam aos arquivos pessoais, é elucidar o pensamento de que 

os arquivos pessoais e institucionais “nasceram” separadamente e que isto seria algo “natural” 

na área. Esse “acirrado debate entre arquivistas das duas tradições” definiu e fomentou a 

criação de territórios de atuação para diferentes categorias profissionais e a separação entre 

arquivos das duas tradições tinha, no final da década de 1990, tendo muito a ver com as 

demarcações desses territórios (COOK, 1998, p. 132). A separação criada no século XIX de 
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acordo com uma concepção de naturalidade, fortalecida no século XX, é questionável no 

século XXI, devido às mudanças nas sociedades, nas relações de trabalho e nos processos de 

geração e acumulação de documentos. 

Com as modificações nos processos de documentação de indivíduos em sua vida 

privada e profissional, talvez os arquivos pessoais como os concebemos, baseados em 

definições teóricas do passado, estejam passando por modificações importantes, que merecem 

ser pensadas multidisciplinarmente, não apenas considerando os documentos nato digitais, 

mas as práticas cotidianas profissionais dos “homens públicos” e de suas instituições. Nesse 

contexto, talvez não caibam mais as “territorializações” estabelecidas e firmadas nos séculos 

XIX e XX. 

A determinação das funções e atividades é melhor articulada em relação aos arquivos 

públicos e privados institucionais, sendo os documentos criados e reunidos a partir delas. 

Neles, é possível ter uma estimativa a respeito do que esses organismos produzirão com base 

nas funções e atividades. Isso não acontece com os arquivos pessoais, os quais, além da 

vontade do titular nesse processo, agregam intervenções de outros atores, como familiares e 

herdeiros (HEYMANN, 2009, p. 54). Segundo Heymann: 

 

Se assumirmos que o que distingue os conjuntos documentais de natureza 

arquivística é a relação específica que une entidade produtora e arquivo, 

podemos sugerir que a distinção mais consequente, aquela que mais 

respeitaria a natureza dos conjuntos documentais constituídos, deveria levar 

em consideração não o estatuto jurídico dos registros, mas a lógica de 

produção do arquivo. Por essa perspectiva, seríamos levados a distinguir, de 

um lado, arquivos institucionais, fossem eles públicos ou privados e, de 

outro, arquivos pessoais. Com esse deslocamento, não estamos propondo 

ignorar a natureza jurídica dos documentos e suas implicações legais, nem 

desconsiderando a diversidade de categorias reunidas sob a designação 

genérica de arquivos institucionais – que, de imediato, sugere tipificações 

que fazem ressaltar especificidades. A ideia é apenas chamar a atenção para 

o fato de que a assunção de outra taxonomia lança luz sobre uma dimensão 

distinta ou, inversamente, a atenção a determinada dimensão ou 

característica produz distintas classificações, podendo sugerir novos 

caminhos de reflexões. (HEYMANN, 2009, p. 54). 

 

De acordo com Santos, os arquivos pessoais contribuem, juntamente com os 

institucionais (como parte do patrimônio documental), para a “compreensão das sociedades 

modernas”. São criados pelo interesse de indivíduos e se tornam, a partir do seu olhar, objetos 

de “valor testemunhal”, adquirindo “significado social e cultural” (SANTOS, 2012a, p. 49). 

O valor desses conjuntos para os historiadores decorre de sua representação dos 

vínculos entre os indivíduos e as instituições. Para os arquivistas, vêm se constituindo em 
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“fonte permanente de desafios”, quando adquiridos pelas instituições públicas, agregados aos 

acervos que conjugam arquivos públicos e privados (idem). Segundo o autor: 

 

A literatura arquivística clássica sempre tratou as diferenças entre arquivos 

institucionais e arquivos pessoais, estabelecendo uma oposição bastante 

clara. Enquanto os primeiros representam um conjunto homogêneo e 

necessário, resultado de uma atividade administrativa, os pessoais são 

produtos de uma intenção de perpetuar uma determinada imagem, portanto, 

fruto de uma seleção arbitrária e se apresentam como agrupamento artificial 

e antinatural onde não é possível a objetividade. (SANTOS, 2012a, p. 49). 

 

Santos (2012a) também se refere à importância do Manual dos holandeses na criação 

das diferenças entre arquivos pessoais e institucionais. Para o autor, a obra inaugurou uma 

tradição de compreensão dos arquivos “limitada aos documentos que emergem das atividades 

administrativas, pública ou privadas”, universo do qual os arquivos pessoais foram excluídos, 

e Schellenberg (2006) foi o primeiro arquivista que chamou a atenção para “o arranjo das 

coleções de manuscritos ou do que se convencionou chamar de ‘papéis privados pessoais’ ou 

ainda ‘coleções de manuscritos históricos’” (SANTOS, 2012a, p. 50). Schellenberg orientou 

quanto à organização dos arquivos pessoais baseada nos “papéis dos presidentes e outras 

personalidades do país, depositados nas bibliotecas universitárias e sociedades históricas” 

(SANTOS, 2012a, p. 50). Segundo a metodologia proposta pelo autor, os documentos desses 

arquivos devem ser arranjados com base nas atividades e funções desempenhadas pela 

entidade produtora ao longo da vida (idem). 

Além do Public and private records: their arrangement and description, de T. R. 

Schellenberg (1963), Santos (2012a) analisa o manual Archivistica general: teoria y práctica, 

de Antônia Herrera Heredia (1993); Os fundamentos da disciplina arquivística, de Jean-Yves 

Rousseau e Carol Couture (1982, 1998); e, o trabalho de Terry Cook publicado no Brasil em 

1998 (SANTOS, 2012a, p. 50-52). 

Segundo sua interpretação da obra de Heredia, as dificuldades de organização e 

descrição dos arquivos pessoais estariam no estabelecimento das séries, pelo fato de os 

documentos dos arquivos pessoais se apresentarem “soltos formando uma coleção”. Séries, 

como as que são compostas pela correspondência, são difíceis de serem estabelecidas devido 

ao fato de as cartas estarem distribuídas entre vários dossiês – cujos documentos foram 

reunidos a partir de uma determinada temática, envolvendo algum acontecimento –, de modo 

que “seria equivocado retirá-las de seu contexto”. Além desse exemplo, a aplicação do 
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“princípio da procedência29” [sic] só seria possível aos documentos oriundos de “uma 

instituição com funções e atividades definidas” e, por esse motivo, os arquivos pessoais se 

caracterizam como coleções, requerendo um arranjo cronológico em sua organização 

(HEREDIA, 1993, p. 458-459 apud SANTOS, 2012a, p. 50-51). 

Da leitura do manual de Schellenberg, além do que foi mencionado sobre as “coleções 

de manuscritos”, destaca-se a abordagem desses arquivos realizada pelas bibliotecas públicas 

e sociedades históricas norte-americanas, apresentando os procedimentos técnicos e 

metodológicos aplicados a esses conjuntos no país (SANTOS, 2012a, p. 51). 

A obra de Couture e Rousseau destaca a abordagem de acordo com o conceito de 

“arquivística integrada”, na qual os arquivos pessoais são tratados pelo mesmo método 

aplicado aos arquivos institucionais, de acordo com a estrutura e função das atividades do 

indivíduo (ibidem, p.51-52). 

Do trabalho de Terry Cook, Santos destaca sua reflexão sobre a abordagem canadense 

dos “arquivos totais”, considerando como proposta metodológica a integração entre arquivos 

pessoais e institucionais, “onde os arquivos pessoais são vistos como complemento e 

suplemento dos fundos de arquivos públicos ou oficiais”, sendo objetos de aquisição 

valorizados pelos arquivistas (ibidem, p. 52). 

A metodologia desenvolvida por Santos a partir de diferentes referenciais teóricos ‒ 

“alguns estudos de história e sociologia da ciência no Brasil; a literatura arquivística francesa 

e norte-americana sobre arquivos científicos”, onde se destacam os trabalhos de Thérese 

Charmasson, Odile Welfelé e Helen Samuels ‒, baseia-se na classificação de arquivos 

pessoais de cientistas, tendo as “grandes funções” por eles exercidas como as classes mais 

abrangentes nas quais os documentos são arranjados (ibidem, p. 71). 

Com relação à literatura da Arquivologia, na metodologia de Santos (2012a) 

percebemos grande influência do trabalho de Schellenberg na definição de categorias 

funcionais para o arranjo de arquivos pessoais, e de Samuels, no trabalho com arquivos 

científicos. Segundo Santos: 

 

Samuels (1985), ao mesmo tempo em que lança um olhar sobre as 

instituições, está disposta a demarcar as atividades e funções pessoais e 

profissionais de cientistas e engenheiros, incluindo aquelas que não possuem 

relação direta com o “processo de pesquisa e desenvolvimento”, mas que 

geram os documentos que proporcionam o contexto para seus trabalhos 

científicos e tecnológicos. Na sua visão, é um tipo de material que desperta 

interesse, tanto para historiadores da linha externalista, preocupados com os 

 
29 Em espanhol, o termo procedência equivale a proveniência em português. 
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aspectos sociais e econômicos, quanto para aqueles da linha internalista, 

voltados para os aspectos do conteúdo do conhecimento científico, 

conceitos, teorias, métodos da ciência. Trata-se de uma documentação 

crucial para escrever sobre o ambiente em que os cientistas efetivamente 

atuam [...]. (SANTOS, 2012a, p. 87-88). 

 

Na perspectiva dos arquivos científicos, temática predominante no trabalho de Helen 

Samuels segundo Santos (2012a), destacamos a importância que os autores conferem às 

abordagens contextuais dos arquivos pessoais. Entendemos que, na teoria de fundos, a 

abordagem do contexto já ocorria, embora de forma limitada, por não contemplar a rede de 

relações entre os diferentes agentes, mas sim as funções dos produtores e documentos. 

Os arquivos pessoais em geral ingressaram nas instituições arquivísticas por 

configurarem material relevante para a pesquisa. Em razão disso, foram reconhecidos como 

arquivos e tiveram alguns aspectos de sua constituição ressaltados, como a diversidade de 

documentos e conteúdo informativo. 

Segundo Thomassen, o interesse nos arquivos públicos tem sido predominante se 

comparado aos arquivos pessoais, devido à relação entre o conceito de arquivo e o de 

custódia, e ao controle exercido pelo Estado sobre os arquivos institucionais. “Em teoria, o 

que caracteriza um documento como documento arquivístico no pensamento custodial está 

relacionado à sua contextualidade, sua transacionalidade e ao seu potencial probatório”, 

consequentemente, a ausência do caráter transacional e probatório nos documentos de 

arquivos de pessoas os excluem da definição de arquivos (THOMASSEN, 2012, p. 21). 

Segundo o autor: 

 

[...] Arquivos pessoais são tratados como arquivos corporativos com 

deficiências, com pouco valor probatório, mal produzidos, mal organizados e 

mal conservados. Reconhecendo-se o seu contexto, os arquivos são 

sujeitados aos mesmos padrões de manutenção, organização e de inventário 

adotados para os documentos e arquivos de órgãos governamentais 

burocráticos. Ao transferir arquivos pessoais para os seus repositórios, tenta-

se consertar o que os produtores aparentemente podem ter quebrado, 

consertando as consequências do seu modo espontâneo de produção de 

arquivos, de sua falta de disciplina e de sua abordagem não sistemática na 

organização e gestão, e de seu desconhecimento das distinções entre 

documentos arquivísticos e de outros documentos e objetos. 

(THOMASSEN, 2012, p. 21-22). 

 

Consideramos as articulações das relações entre arquivos pessoais e institucionais para 

além dos aspectos físicos dos documentos, pois a dimensão informacional dos processos 
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sociais que lhes dão origem é mais abrangente e complexa. A compreensão dessa dimensão 

ocorre pela expansão da noção de contexto para a perspectiva sócio-histórica. 

As interpretações do Princípio do Respeito aos Fundos e das características 

arquivísticas elucidam a evolução da teoria de fundos e o lugar secundário inicialmente 

destinado aos arquivos pessoais. As reinterpretações, por sua vez, desmontam os argumentos 

que, na teoria de fundos, balizaram o estabelecimento e a manutenção da dicotomia, baseados 

na “natureza” arquivística. 

Apesar das reinterpretações dos constructos teóricos da Arquivologia e da 

identificação da necessidade de compreender o processo de produção e acumulação dos 

documentos, o discurso dos manuais produzidos para os arquivos pessoais preserva o que foi 

tradicionalmente preconizado pela teoria de fundos para os arquivos públicos, acentuando as 

diferenças entre esses arquivos e não explorando a dimensão contextual e informacional da 

produção e acumulação dos documentos. Um exemplo disso é o fato de que manuais como o 

do CPDOC, que menciona o processo de aquisição de arquivos pessoais, e da COC, que 

detalha o processo, apesar de terem sido elaborados após o início das reinterpretações dos 

constructos teóricos alinham suas bases conceituais à teoria tradicional. 

A principal diferença entre arquivos e coleções apresentada pelos manuais é a perda da 

proveniência arquivística do segundo tipo de agrupamento em relação ao primeiro. Passaram-

se cinquenta anos entre a criação da teoria de fundos e a sua aplicação aos arquivos privados 

na França, como já ocorria com os arquivos institucionais desde a criação do Princípio do 

Respeito aos Fundos em meados do século XIX. Antes disso, a dispersão de fundos era uma 

preocupação dos arquivistas relativa aos fundos públicos. 

Apesar de o “direito de escrutínio” ter sido criado durante o reinado de Luiz XIV, na 

queda do Antigo Regime documentos privados foram encaminhados para as instituições de 

guarda sem a preocupação com a manutenção da proveniência arquivística. O Estado podia 

dispor dos documentos privados de acordo com os seus interesses, como ocorria com os 

públicos, sobretudo ao definir o que seria relevante e a forma de institucionalização. 

O trabalho das sociedades históricas resultou da preocupação dos historiadores com a 

preservação da proveniência, custódia e disseminação dos arquivos privados. Esse trabalho 

também contribuiu para que o Estado reconhecesse o valor histórico dos documentos dos 

arquivos privados na França. No percurso do renascimento dos estudos históricos na França, o 

livro Les archives de l’histoire de France fortaleceu a noção de arquivos privados, ampliou o 

universo das fontes para os historiadores e estreitou o relacionamento entre eles e os 

produtores de arquivos. 
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Nos manuais elaborados para os arquivos públicos, as menções feitas aos arquivos 

privados ressaltam suas especificidades, destacando a diversidade documental. Toda 

discussão nestas obras gira em torno das metodologias de tratamento documental e dos 

constructos teóricos que lhes embasam (conceitos, princípios e características arquivísticas). 

Além disso, enfatizam a importância da relação entre tratamento documental, disponibilização 

do material arquivístico e acesso, quase sempre em decorrência do valor histórico dos fundos. 

Embora os arquivos privados também fossem utilizados para fins de pesquisa histórica em 

larga escala na Europa e Estados Unidos, a discussão sobre as peculiaridades desses conjuntos 

não é aprofundada. Talvez porque a preocupação maior dos arquivistas que escreveram tais 

obras fosse o crescimento exponencial dos acervos públicos institucionais e os desafios do 

tratamento documental e acesso aos documentos desses fundos, e os arquivos privados 

constituíam um lugar periférico na Arquivologia. 

As diferenças entre arquivos pessoais e institucionais se devem em parte à vontade de 

guardar por parte do indivíduo produtor/acumulador de documentos e titular do seu arquivo 

pessoal. Esse indivíduo é influenciado pelas instituições nas quais atua profissionalmente, 

mas tem relativa liberdade para decidir acumular ou produzir vestígios de suas atividades 

públicas e privadas. 

 

2.4 Semelhanças e diferenças entre arquivos pessoais e institucionais na literatura 

 

Não são só as concepções dos arquivos pelo viés dos conceitos e características 

desenvolvidos para os arquivos públicos que reforçam a dicotomização. As reflexões sobre os 

arquivos pessoais também a reforçam por meio da adoção de uma perspectiva conceitual 

tradicional. 

De acordo com a definição teórica de arquivos pessoais, esses conjuntos apresentam 

em sua constituição documentos da vida privada e da vida profissional dos seus produtores. A 

presença de documentos institucionais é acentuada em arquivos de titulares cujas trajetórias 

profissionais se desenvolveram em instituições, ressaltando a importância de aprofundar o 

conhecimento do contexto arquivístico a fim de compreender a lógica de acumulação dos 

documentos pelos produtores. 

Segundo Santos, o arquivo pessoal pode evidenciar, através dos documentos que o 

constituem, a “vontade de guardar” do seu produtor, que conserva grande quantidade de 

documentos de natureza pública relativos às funções desempenhadas pelo indivíduo no 

decorrer de sua vida profissional. O produtor produz e acumula documentos pela 
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“necessidade”, em decorrência do caráter probatório e testemunhal dos documentos 

(SANTOS, 2012b, p. 23). 

Na trajetória da Arquivologia, tanto os arquivos institucionais quanto os pessoais têm 

apresentado desafios metodológicos, principalmente devido às peculiaridades de alguns 

arquivos pessoais. Os arquivos de titulares de cargos públicos, por exemplo, são pontuados 

por algumas características que observaremos no arquivo de Celso Arcoverde de Freitas (que 

será analisado na quarta seção) como a predominância de documentos relativos às atividades 

profissionais frente a poucos documentos da vida pessoal e familiar. Esta questão prevalece, 

mesmo em processos de aquisição realizados por equipes de profissionais que chamam a 

atenção dos doadores para a importância desses documentos, ficando a vida privada 

representada por parcelas restritas de documentos de caráter mais íntimo e pessoal. Isso pode 

decorrer dos processos de acumulação e seleção realizados pelo produtor ou por terceiros, 

ressaltando a compreensão do arquivo por esses agentes. 

As políticas institucionais de aquisição também podem influenciar nas escolhas dos 

documentos a fim de atender aos interesses da instituição de custódia. Os critérios de seleção 

podem definir as prioridades dos documentos relativos à atuação profissional ou à vida 

privada, dependendo do perfil dos acervos custodiados pelas instituições. 

Os arquivos de cientistas, caso do fundo Celso Arcoverde de Freitas que analisaremos, 

constituem uma das categorias de arquivos científicos originadas no contexto do trabalho 

desenvolvido pelas instituições de pesquisa, onde são produzidos os documentos 

institucionais geridos pelos responsáveis pelo trabalho e por seus colaboradores. As 

peculiaridades dos contextos arquivísticos costumam se manifestar nos tipos de funções 

desempenhadas pelos produtores dos arquivos. Os documentos resultam de um processo de 

documentação baseado em três atividades centrais de planejamento, desenvolvimento e 

publicação dos resultados da pesquisa e podem agregar outros processos relacionados, como o 

ensino e a gestão dos recursos materiais e humanos etc. As ações, e atividades decorrentes das 

funções dos agentes se voltam majoritariamente para o lado profissional, refletindo-se na 

predominância de documentos dessa experiência em relação à documentação da vida familiar 

e pessoal. 

Em artigos sobre os arquivos pessoais, de um modo geral, são apontadas algumas 

características peculiares desses arquivos, como o caráter privado das relações dos seus 

titulares, o que torna tais arquivos dotados de atrativos não encontrados nos institucionais. De 

acordo com Hobbs, antes de ingressarem nas instituições arquivísticas, os arquivos pessoais 

são constituídos por indivíduos que criam documentos por razões pessoais, “fora de um 
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contexto administrativo ou institucional”, ficando as “normas” e os “gêneros” relativos à 

criação dos documentos e todo o processo de documentação sob inteira responsabilidade de 

seus produtores (HOBBS, 2016, p. 303). Para a autora: 

 

[...] Os indivíduos moldam seus arquivos segundo conjunturas diversas. Ao 

contrário dos institucionais, os arquivos pessoais não possuem qualquer 

estrutura indicando que certos documentos foram ou deveriam ter sido 

criados/preservados. Além disso, existem apenas indicações raras ou 

insuficientes de documentos que poderiam ter sido destruídos. Os arquivistas 

contam com fios tênues da memória humana e a rede de histórias familiares 

e pessoais para a revelação de arquivos. A maneira de ser do criador de um 

arquivo pessoal é que comanda as decisões relativas à criação, ao arranjo e à 

eliminação dos documentos [...]. (HOBBS, 2016, p. 303-304). 

 

Segundo essa perspectiva, é o processo de produção e acumulação que precisa ser 

conhecido, mais do que as funções dos produtores e dos documentos. Para Artières, o arquivo 

pessoal, como manifestação individual, é compreendido como um lugar de produção de 

sentido da vida documentada a partir de quem o constitui. Nesse processo, o 

produtor/acumulador dá vazão aos aspectos de sua vida que deseja perpetuar. Para o autor, os 

registros são preservados por meio de acordos estabelecidos entre o indivíduo e a sua 

realidade, por meio de uma manipulação da existência (ARTIÈRES, 1998, p. 11). De acordo 

com Artières: 

 

Num diário íntimo, registramos apenas alguns acontecimentos, omitimos 

outros; às vezes, quando relemos nosso diário, acrescentamos coisas ou 

corrigimos aquela primeira versão. 

Na correspondência que recebemos, jogamos algumas cartas diretamente no 

lixo, outras são conservadas durante um certo tempo, outras enfim são 

guardadas; com o passar do tempo, muitas vezes fazemos uma nova triagem. 

O mesmo acontece com as nossas próprias cartas: guardamos cópia de 

algumas, seja em razão do seu conteúdo, seja em razão do seu destinatário. 

Numa autobiografia, a prática mais acabada desse arquivamento, não só 

escolhemos alguns acontecimentos, como os ordenamos numa narrativa; a 

escolha e a classificação dos acontecimentos determinam o sentido que 

desejamos dar às nossas vidas. (ARTIÈRES, 1998, p. 11). 

 

O autor vê no arquivo pessoal o espelhamento da vida do seu titular a partir da 

realidade vivida por ele, onde a imagem do arquivo é um contraponto à imagem social, 

intimamente reproduzida como “prática da construção de si mesmo e de resistência” (idem). 

De acordo com Hobbs (2016) e Artières (1998), os vários contextos articulados nas 

decisões manifestadas pelos indivíduos sobre seus documentos, evidenciam a importância de 

os arquivistas compreendê-los como agentes de um contexto sócio-histórico, no qual as 
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intencionalidades devem ser interpretadas não como o oposto da objetividade comumente 

atribuída aos arquivos institucionais, mas como ações que ocorrem no plano individual. 

O arquivo pessoal é um meio de construção e perpetuação de uma imagem de si pelo 

seu titular ou por seus herdeiros. O relato da experiência de organização do arquivo pessoal de 

Rostan Soares, por Santos, evidenciou a “vontade de guardar” do seu titular, não apenas 

“qualquer documentação”, mas a relativa às suas atividades e funções exercidas na atuação 

profissional como cientista (SANTOS, 2012b, p. 23). 

Nesse aspecto, a presença de documentos públicos em determinados arquivos pessoais 

evidencia uma singularidade desses arquivos que os aproxima dos arquivos institucionais. A 

“vontade de guardar” demonstra que os seus produtores estabelecem prioridades ao selecionar 

e publicizar alguns documentos em detrimento de outros, podendo ser evidenciado um ou 

outro aspecto da vida profissional ou pessoal. 

A preocupação com o tratamento documental dos arquivos pessoais, assim como 

ocorre com os arquivos públicos, decorre da necessidade de manter as características 

arquivísticas desses conjuntos. Para tal, o desenvolvimento de metodologias baseadas em 

princípios e métodos arquivísticos é evidenciado por diversos autores. No caso dos arquivos 

pessoais, busca-se reconstituir a trajetória do titular a fim de conhecer o processo de 

acumulação dos documentos e ressaltar as especificidades desses conjuntos, como a 

diversidade de tipologias documentais. 

Abellás destaca a importância do desenvolvimento de uma metodologia de 

organização que contemple a pesquisa sobre a trajetória de vida do produtor, respeitando a sua 

história e os princípios arquivísticos. Esta metodologia teria o objetivo de atender às 

especificidades dos arquivos pessoais, como a subjetividade relacionada aos seus processos de 

formação. Embora a subjetividade seja destacada nos arquivos pessoais, ela está presente 

também nos arquivos institucionais (ABELLÁS, 2012, p. 76). 

A visão dos arquivos institucionais como mais objetivos se deve, segundo o autor, ao 

fato de os arquivos institucionais serem parte de uma estrutura administrativa que seleciona e 

controla a produção e arquivamento dos documentos que constituem tais conjuntos, o que não 

ocorreria nos arquivos pessoais, cuja acumulação decorre das necessidades do seu produtor e 

dos herdeiros (idem). 

Ainda segundo Abellás, o arquivo pessoal é uma forma de escrita de si que revela 

tanto o tratamento do texto como uma representação do autor na construção, materialização e 

consolidação de sua identidade, quanto o autor inventado pelo próprio texto (ABELLÁS, 

2012, p. 76). Esta perspectiva apresenta o arquivo não como discurso, mas como parte de uma 
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formação discursiva constituída por meio de contextos, produtor, intenções, processos de 

produção de documentos, documentos, ações de guarda e descarte etc. 

O campo empírico do autor no desenvolvimento do artigo foi o arquivo pessoal de 

Eugen Hussak (ABELLÁS, 2012) que, diferentemente do arquivo de Rostan Soares do 

trabalho de Santos (2012b), é constituído majoritariamente pelos documentos da vida 

particular do geólogo. 

Abellás ressalta como especificidade dos arquivos pessoais o fato de os documentos 

que os constituem serem elaborados distantes das mesmas regras e formatos jurídicos que 

constituem os arquivos institucionais, além da noção de valor probatório, distinta nos dois 

arquivos (ABELLÁS, 2012, p. 86). 

Para Lima, Reis e Lourenço, os arquivos pessoais são produto de intenções individuais 

de preservação da própria imagem, característicos de indivíduos e grupos dominantes das 

sociedades de escrita, para os quais memória e esquecimento são importantes. A escrita de si é 

parte dos vestígios que integram esses arquivos cujos traços dominantes são a pessoalidade e 

a intencionalidade (LIMA; REIS; LOURENÇO, 2012, p. 151-152). Para os autores, esses 

arquivos são: 

 

[...] Um discurso, uma representação modelada pela ótica de seu informante, 

o produtor/acumulador do acervo pessoal. [...] Não é concedido aos arquivos 

pessoais maior ou menor grau de autenticidade em relação aos documentos 

oficiais, pois tanto quanto estes, são visões parciais, construções simbólicas 

do mundo real (Ibidem, p. 152). 

 

Em seu artigo, os autores relatam a experiência de organização do arquivo pessoal de 

Carlos Chagas Filho, ressaltando a relevância do arquivo e do titular para a história do 

desenvolvimento da Biofísica no Brasil. Eles relatam os acontecimentos associados ao 

ingresso do arquivo na instituição de custódia. Uma parte do arquivo ingressou na instituição 

como um arquivo familiar que reunia a documentação de Carlos Chagas Filho; de Evandro 

Chagas, seu irmão; e de Carlos Chagas, pai de ambos. Os documentos dessa primeira remessa 

foram doados pela família e tratados como um arquivo familiar, “em virtude dos registros que 

interligavam suas práticas científicas” (ibidem, p. 159). Na remessa posteriormente doada 

após a morte de Carlos Chagas Filho, os arquivistas constataram, durante a identificação, que 

se tratava de três arquivos distintos (LIMA; REIS; LOURENÇO, 2012, p. 159).  

A primeira remessa doada foi organizada de acordo com o método do CPDOC. A 

segunda, doada alguns anos após e considerando cada arquivo em separado, pelo método 

desenvolvido pelo DAD da Casa de Oswaldo Cruz, FIOCRUZ (DAD/COC/FIOCRUZ), 
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baseado na pesquisa de mestrado de Paulo Roberto Elian dos Santos sobre a organização de 

arquivos de cientistas por meio da classificação funcional (SANTOS, 2012a). Os mesmos 

autores destacam o trabalho meticuloso do titular no registro e preservação dos documentos 

do seu arquivo, o que evidencia o cuidado com os registros de sua carreira e a preservação da 

sua imagem como cientista e intelectual (LIMA; REIS; LOURENÇO, 2012). 

As peculiaridades dos arquivos pessoais foram: a finalidade de aquisição desses 

arquivos para atender à pesquisa histórica e para fins memoriais; a presença da escrita de si no 

arquivo; e a mistura de documentação dos arquivos de titulares de uma mesma família. 

A intencionalidade na produção e acumulação de documentos é, segundo os autores, 

similar nos arquivos institucionais, considerados “construções simbólicas do real”. No caso 

do arquivo de Carlos Chagas Filho, a preocupação com a construção e preservação da imagem 

do titular sobre si mesmo se articula à construída sobre a instituição onde atuou e ao 

desenvolvimento da Biofísica. 

A preocupação com o aprimoramento de processos metodológicos de tratamento 

documental de arquivos é, para a instituição custodiadora responsável pela organização do 

arquivo de Carlos Chagas Filho, uma preocupação com o acervo arquivístico como um todo, 

envolvendo os arquivos permanentes e a gestão de documentos da própria instituição e os 

pessoais adquiridos. A intencionalidade destacada e justificada pelos autores responde, em 

parte, pela imagem que a instituição e seus diferentes colaboradores construíram sobre ela 

mesma, enquanto instituição de pesquisa responsável pela própria memória e custodiadora de 

acervos. Vista como parte de um contexto mais amplo, essa intencionalidade se insere nas 

complexidades das práticas sociais com documentos e concepção dos documentos pelos 

diferentes agentes. 

Para Silva, a inexistência de legislação específica para regulamentar o tratamento 

documental de arquivos pessoais ainda constitui um problema, apesar do reconhecimento da 

importância da Lei 8.159 na definição de responsabilidades do Estado com relação aos 

documentos de natureza privada e dos arquivos pessoais (SILVA, 2012, p. 89). 

Além de destacar a importância dos arquivos pessoais como fontes históricas “que 

complementam informações oficiais e, muitas vezes, são os únicos documentos que 

testemunham ações de instituições ou empresas” (SILVA, 2012, p. 89-90), em decorrência 

das lacunas identificadas em arquivos institucionais, a autora menciona o aspecto da 

declaração de interesse público e social de arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas, 

em razão do valor histórico e cultural para o desenvolvimento nacional, reforçando o 
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reconhecimento da importância desses conjuntos na formação de acervos privados como 

justificativa para a aquisição (idem). 

O reconhecimento dessa importância demanda metodologias que respondam aos 

desafios que o tratamento documental tanto dos arquivos pessoais quanto institucionais impõe 

aos arquivistas (idem). Segundo a autora, a literatura da Arquivologia é voltada basicamente 

para o tratamento dos arquivos institucionais e baseada na definição das funções e atividades 

dos produtores, o que nem sempre é possível estabelecer nos documentos dos arquivos 

pessoais (SILVA, 2012, p. 90). Suas considerações apontam para uma demanda na adaptação 

ou criação de metodologias para a abordagem dos arquivos pessoais em atendimento às suas 

especificidades (idem). 

O tema do artigo de Silva é a aquisição de arquivos pessoais realizada em várias 

remessas e em diferentes momentos. No caso analisado, os doadores privilegiaram na 

primeira remessa a doação da documentação da vida profissional do titular, sendo os 

documentos relativos à vida pessoal negociados posteriormente, devido às dificuldades de 

compreensão dos doadores de que também faziam parte do arquivo (ibidem, p. 91). 

A aquisição de arquivos, independentemente de serem pessoais ou institucionais, pode 

ocorrer em várias remessas por motivo de dispersão, por exemplo, quando mantidos 

informalmente em locais cuja existência foi ignorada ao longo do tempo. Ou quando mantidos 

sob a responsabilidade de várias pessoas ou instituições e as negociações para reuni-los 

demandou esclarecimentos e mesmo negociações políticas entre a instituição interessada em 

obter os direitos de custódia e os agentes que mantém o arquivo. 

A custódia é uma ação de controle de acervo exercida no Brasil obrigatoriamente 

sobre os arquivos públicos por meio de dispositivo legal. Os arquivos das entidades privadas 

(pessoais e institucionais), embora possam ser reconhecidos como importantes para o Estado, 

podem ser adquiridos pelas suas instituições ou por instituições privadas, e mesmo 

permanecerem sob a responsabilidade dos seus produtores. 

Nesse ponto, a semelhança entre arquivos pessoais e institucionais quanto ao 

reconhecimento formal como fundos diz respeito aos valores a eles atribuídos em tempos e 

lugares diversos. E às sucessivas “ressignificações” a que estão sujeitos, pois os valores 

podem ser modificados, desde a produção e acumulação dos documentos até a salvaguarda 

em um lugar de custódia. As instituições de custódia podem ser arquivos, bibliotecas, museus, 

centros de documentação etc. 

A experiência descrita por Maciel e Borges na organização do arquivo de Virgínia 

Portocarrero, enfermeira aposentada da Força Expedicionária Brasileira (FEB), demonstra a 



79 
 

influência da titular na escolha de um lugar para salvaguardar o seu arquivo. A doação foi 

decidida pela titular, mesmo sendo os documentos do arquivo acessíveis aos pesquisadores 

em sua casa, para fins de preservação e continuidade do acesso, após conhecer o trabalho de 

custódia de arquivos de uma instituição, no caso, a FIOCRUZ (MACIEL; BORGES, 2012, p. 

114). 

Parte de sua documentação foi acumulada ao longo do seu trabalho como enfermeira 

samaritana nos hospitais de campanha da Segunda Guerra Mundial na Itália: escritos sob a 

forma de diários narrando o dia a dia nos hospitais, fotografias, recortes de jornais etc. ‒

mantidos sob orientação recebida do seu pai, com quem se correspondia por carta, e que 

salientou a importância dos seus registros daquela experiência. Quando retornou ao Brasil, 

recuperou os documentos mantidos pelo pai e continuou a manter a documentação de sua vida 

profissional e pessoal (MACIEL; BORGES, 2012, p. 115). 

Do processo de aquisição, constam várias etapas: localização do arquivo, seleção do 

arquivo a ser adquirido, seleção dos documentos do arquivo a ser adquirido, transferência de 

propriedade, guarda do arquivo adquirido e documentação e incorporações de documentos ao 

arquivo (BORGES, 2014, p. 120-125). 

De acordo com a literatura, a aquisição ocorre com acervos arquivísticos, 

bibliográficos e museológicos. No caso específico dos arquivos pessoais, as primeiras etapas 

são decisivas no que tange à sua constituição. “É durante as primeiras etapas do processo de 

aquisição que se inicia a identificação dos documentos que os constituem e que se define o 

que será institucionalizado como arquivo” (ibidem, p. 126). O comprometimento da 

instituição de custódia vai além dos procedimentos formais obtidos através do Termo de 

Doação, sendo a fase de identificação preliminar fundamental para a manutenção da 

integridade dos conjuntos (idem). 

As diretrizes legais são suficientes para garantir alguns aspectos da preservação de 

arquivos através da custódia, mas o processo de aquisição é parte de decisões políticas e 

técnicas do funcionamento das instituições e da vida de indivíduos, em um contexto sócio-

histórico cujas complexidades não são alcançadas pela dimensão normativa. O foco na 

dimensão normativa pode obscurecer aspectos do contexto sócio-histórico, restringindo o 

conhecimento sobre os documentos e seus processos de produção e acumulação. A aquisição 

é uma etapa importante para o tratamento documental, se o que se almeja é elucidar as 

relações entre os agentes na formação dos arquivos. 

Na experiência de aquisição e tratamento técnico dos arquivos sob a custódia do 

Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) apresentada por Frade, destaca-se a relação 
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entre os arquivos dos ex-diretores com o arquivo do Observatório Nacional (ON), instituição 

cujas origens remontam ao período monárquico e que, na década de 1980, criou o Museu 

(FRADE, 2012, p. 176-177). 

Os arquivos de alguns ex-diretores do ON foram utilizados como fonte nas pesquisas 

para a recuperação de informações sobre o funcionamento da instituição, pelo fato de seus 

titulares terem sido também seus funcionários e gestores. Isso apresenta, segundo o autor, 

vantagens e desvantagens, pois, ao mesmo tempo que os documentos institucionais foram 

mantidos pelos arquivos de seus ex-diretores, os limites entre o arquivo pessoal e o 

institucional são difíceis de serem estabelecidos, devido à predominância da “privatização de 

informações públicas” ou à manutenção de documentos públicos oficiais fora do arquivo da 

instituição (ibidem, p. 178-180). Desse modo, o arquivo pessoal acaba apresentando um outro 

olhar sobre a instituição, decorrente da intencionalidade do funcionário (idem). 

Segundo o autor, essa “apropriação”, pelo funcionário, dos documentos institucionais 

pode decorrer da percepção de que se encontram sob risco de perda, requerendo medidas 

protetivas pessoais para reduzir sua vulnerabilidade (FRADE, 2012, p. 181-182). 

A instituição acumulou documentos que se encontram no seu arquivo e produziu 

outros, acumulados por seus funcionários. O arquivamento em ambos os casos resultou de 

algum tipo de avaliação e seleção para definir o que seria arquivado. Os documentos que não 

foram arquivados pela instituição passaram por alguma ressignificação por seus funcionários, 

atuais ex-diretores, permanecendo em seus arquivos. Quando nos referimos à avaliação e 

seleção, não estamos tratando dos procedimentos executados no âmbito da gestão de 

documentos tal como os conhecemos tecnicamente, mas a outro tipo de ação, cujos critérios 

nem sempre se enquadram dentro dos preceitos comuns da gestão de documentos. É 

importante esclarecer que estamos nos referindo a eventos que ocorreram há algumas décadas, 

quando a Lei 8.159 (BRASIL, Lei 8.159 de 08 de janeiro de 1991, documento eletrônico) 

ainda não tinha sido promulgada. Mas, independentemente da lei, o interesse das pessoas e 

instituições pelos documentos e os valores a eles atribuídos tem ocorrido em razão da 

importância que eles assumem em diferentes tempos e contextos sociais. 

Na conclusão do autor, são apresentadas algumas considerações importantes sobre as 

relações entre arquivos pessoais e institucionais. Em sua revisão de literatura, ele constatou 

que: entre os anos de 1998 e 2012, os teóricos da Arquivologia se esforçaram para “apresentar 

uma reflexão metodológica sobre as relações entre arquivos pessoais e institucionais”; os 

arquivos pessoais são fontes de informação para a organização dos arquivos institucionais; a 

literatura inicialmente afastou arquivos pessoais e institucionais; arquivos pessoais foram 
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considerados “fruto de um agrupamento antinatural e arbitrário” e os institucionais 

homogêneos e naturais – o primeiro fonte de informação; o segundo, comprobatório das ações 

de Estado –; e a valorização de arquivos pessoais como fontes se deu a partir da retomada de 

valorização do indivíduo, que propiciou a ampliação das fontes como demanda da renovação 

ocorrida na pesquisa histórica entre as décadas de 1970 e 1980 (FRADE, 2012, p. 185-187). 

As considerações dos autores com os quais trabalhamos nesta subseção possibilitam 

justificar a abordagem de arquivos pessoais e institucionais como conjuntos de documentos 

produzidos e acumulados por diferentes agentes em decorrência das atividades científicas 

desempenhadas pelas instituições. Eles apontam para a necessidade de compreensão do 

contexto arquivístico, mas não enfatizam a importância do contexto sócio-histórico (mesmo 

destacando questões relativas à aquisição e aos resultados dessa ação), o qual só adquire 

visibilidade através da ênfase aos seus processos. 

Os exemplos selecionados na literatura produzida no Brasil sobre os arquivos pessoais 

demonstram não apenas as interseções entre os documentos desses conjuntos e os 

institucionais, mas como as instituições e pessoas “pensam” sobre o que são os documentos e 

sua importância. As dificuldades de compreensão, pelos arquivistas, da lógica de acumulação 

e da organicidade é resolvida através do trabalho de construção dessa lógica a partir dos 

arquivos e das informações pesquisadas sobre eles, tendo o contexto sócio-histórico como 

referencial. O pensamento dos produtores sobre a criação e acumulação permanece no 

contexto de produção pertencente ao tempo passado. Tudo o que é elaborado por arquivistas a 

posteriori é construção e, desse modo, a naturalidade e a organicidade podem ser reafirmadas 

como uma metáfora, como observou Eastwood (2016). 

No âmbito dessa relativa autonomia do indivíduo, identificamos suas ações no sentido 

de construção de uma imagem própria através do seu arquivo, que é uma representação da sua 

realidade por meio dos documentos, alguns acumulados por necessidades de comprovação de 

sua existência junto às instituições, outros, por algum vínculo estabelecido entre os 

acontecimentos e a forma de memorizá-los. 

As preocupações metodológicas apresentadas pelos autores têm como objetivo chamar 

a atenção para a necessidade de manutenção do contexto de produção dos arquivos pessoais e 

de suas características. Os autores ressaltam a subjetividade desses arquivos, que se constitui 

em um desafio metodológico, apesar de propiciar os atrativos desses conjuntos (diversidade 

documental e de temas dos documentos). 

As atribuições de objetividade e subjetividade aos arquivos institucionais e pessoais 

ocorrem com base na influência da estrutura administrativa institucional, na organização do 
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indivíduo em sua vida pessoal e institucional e na sua atuação nas esferas pública e privada. O 

que compreendemos como objetividade e subjetividade no presente tem a ver com a nossa 

compreensão de mundo atual, distinta da realidade sobre a qual se debruçaram os autores dos 

manuais, desde a criação do Manual dos holandeses em 1898. A estrutura das instituições 

tornou-se mais fluida e a vida privada tem sido cada vez mais sobreposta pela profissional em 

decorrência das transformações tecnológicas. A construção do sujeito no século XIX ocorreu 

com base em um modelo de sociedade que não predomina no século atual. Metodologias 

capazes de darem conta da subjetividade dos arquivos serão bem-vindas, tanto para os 

arquivos pessoais quanto institucionais. 

A narrativa constituída através do arquivo pessoal tem como fio condutor o 

protagonismo das ações do produtor como “pessoa física” e os seus próprios interesses, ou os 

interesses dos seus herdeiros. Nesse sentido, ela difere da narrativa oficial constituída no 

arquivo institucional. Muitas interpretações podem ser construídas através da análise da 

objetividade e da subjetividade dessas narrativas, visando aprofundar a compreensão da 

objetividade e subjetividade na perspectiva da contextualidade. 

O arquivo pessoal é um tipo de escrita de si, ou, melhor dizendo, é constituído também 

por aquilo que a historiografia define como escrita de si, que é uma escrita do sujeito 

compreendido no contexto de construção do indivíduo moderno. A escrita de si aparece como 

tipologia documental, quando olhamos a classificação atribuída aos artefatos de sua 

materialização, mas também como processo de documentação das ações do indivíduo na 

construção de sua imagem. A escrita de si vem se modificando ao longo do tempo, tanto 

como tipo quanto como processo. 

A intencionalidade pode partir de vários agentes, não sendo possível apontar o mais 

influente em uma rede de relacionamento, ou o quanto dos interesses privados ou coletivos 

influenciou na produção e acumulação de documentos em arquivos pessoais ou institucionais. 
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3 CONTEXTUALIDADE E DOCUMENTALIDADE 

 

[...] A desatenção, se não a indiferença, para com os 

arquivos no contexto do criticismo social e cultural 

entre os historiadores das ideias e da cultura e outros 

estudiosos das questões culturais, que em geral têm-se 

mostrado menos negligentes em relação à evolução e à 

importância social das galerias de arte, bibliotecas, 

museus e outras instituições culturais, constitui uma 

omissão desconcertante e lamentável30. (BROTHMAN, 

2018, p. 85). 

 

 

Nesta seção, discutiremos as relações entre documentalidade e contextualidade, na 

concepção da noção de “conjunto de documentos” através da compreensão dos seus processos 

de produção e acumulação no contexto sócio-histórico. 

 

3.1 O documento e o contexto sócio-histórico 

 

Para Nesmith, a “história intelectual da profissão arquivística é a história do 

pensamento sobre a natureza do conhecimento contextual a respeito dos documentos” 

(NESMITH, 2018, p. 155). As mudanças que os arquivistas vêm vivenciando desde a década 

de 1970 na profissão e nos arquivos, – relativas ao redirecionamento do tratamento 

documental centrado na noção de fundo para o da construção da história dos documentos e 

conhecimento do contexto arquivístico ampliado para o sócio-histórico – são parte das 

mudanças da sociedade e se constituem um desafio constante para a área (idem). 

Na prática, o tratamento documental se sofisticou com os recursos proporcionados 

pela descrição arquivística normalizada e pelos sistemas eletronicamente constituídos. Ao 

mesmo tempo, a avaliação e a custódia têm sido influenciadas pelas transformações dos 

processos comunicacionais e documentários decorrentes dos usos das tecnologias digitais. A 

contextualidade propicia que a função social da Arquivologia seja vista sob a perspectiva do 

contexto informacional e da documentalidade. 

O conhecimento contextual transferiu os arquivistas para o centro dos processos 

informacionais (idem), onde os documentos são abordados como construções sociais e, como 

tais, moldados pelas práticas sociais que os produzem, acumulam e utilizam. Os fatores de sua 

 
30 BROTHMAN, Brien. Ordens de valor: questionando os termos teóricos da prática arquivística. In: 

HEYMANN, L.; NEDEL, L. (Orgs.). Pensar os arquivos: uma antologia. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018, p. 

83-120. 
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configuração são sua materialidade, suas histórias, as instituições nas quais estão inseridos e a 

disciplina social que dá forma às práticas sociais com documentos (FROHMANN, 2012, p. 

244-247). 

Compreendemos o processo informacional na perspectiva fenomenológica apresentada 

por Frohmann. Segundo o autor: 

 

[...] As ideias de informação que desfrutam do rigor teórico das definições e 

essências não são úteis para compreender o fenômeno da informação, porque 

‘qualquer tentativa de extrair uma estrutura conceitual coerente para a noção 

não seria apenas fútil: seria também artificial com relação à sua 

fenomenologia: a informação é capaz de realizar seu trabalho precisamente 

porque torna indefinidas as fronteiras entre diversas categorias de 

experiência originalmente distintas’ (p. 114). E o trabalho que ela realiza é 

significativo, porque a imprecisão entre os diferentes sentidos da palavra 

‘informação’ – imprecisões que constituem a informação como um 

fenômeno – permitem, inter alia, que os entusiastas da era da informação 

utilizem ‘informação’ em um sentido ‘que carrega um fardo ideológico nas 

discussões das novas tecnologias [de informação]’, discussões nas quais 

acredita-se que tais tecnologias ‘prenunciam uma nova e memorável ordem 

discursiva’ (p. 110). Além disso, como a mensurabilidade é uma das 

características fenomenológicas da informação, tendemos, como salienta 

Nunberg, a levar a sério afirmações populares como ‘uma edição diária do 

New York Times contém mais informação do que a coletada durante toda a 

vida por um típico cidadão inglês do século XVII’ (p. 111). Uma vez que as 

informações se apresentam em fragmentos contáveis, temos um recurso – a 

quantidade de informação – que nos permite denominar não apenas novas 

experiências, tais como ‘a ansiedade da informação’ (WURMAN, 1989), 

mas também novos fenômenos sócio-históricos, tais como uma ‘sociedade 

de informação’, uma ‘era da informação’ ou uma ‘info-esfera’ em expansão 

(FLORIDI, 1999). O estudo da fenomenologia da informação pode, portanto, 

ajudar-nos a rastrear as fontes de muitas crenças associadas à palavra 

‘informação’. (FROHMANN, 2012, p. 227-228). 

 

As transformações da sociedade a que se refere Nesmith (2018) lançaram os 

arquivistas a novas interpretações dos conceitos da teoria de fundos visando à compreensão 

do contexto arquivístico a fim de compreender os arquivos através da “evolução dos 

documentos” e seus processos de produção e acumulação. Segundo Nesmith, os documentos 

são criados para o registro das ações e transações de caráter administrativo decorrentes dos 

processos sociais e o tratamento documental possibilita que a sua materialidade seja 

constituída pelos registros e pela informação contextual necessários à manutenção da sua 

integridade, sua recuperação e usos (NESMITH, 2018, p. 155-156). 

A materialidade dos documentos depende do efeito de informação que eles, como 

“coisas”, marcadas ou não, podem produzir nos processos dos agenciamentos (FROHMANN, 

2007, p. 1-2). Segundo Frohmann, é por meio dos agenciamentos que “uma coisa” torna-se 
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revestida de documentalidade e transforma-se em documento (FROHMANN, 2014, p. 1). 

Através do autor, compreendemos que os revestimentos estão associados à atribuição de 

relevância e aos aspectos públicos e sociais do contexto em que os agenciamentos ocorrem 

(FROHMANN, 2007, p. 1-2). 

Ao associarmos contextualidade e documentalidade, pretendemos agregar a dinâmica 

da dimensão do documento no processo informacional e formação dos arquivos para refletir 

sobre o tratamento documental, avaliação, seleção e aquisição. Segundo Nesmith, a adoção da 

contextualidade como abordagem engloba estas funções (NESMITH, 2018, p. 155-156). 

Através dessas duas noções, destacamos que aquilo que constitui os arquivos e os acervos das 

instituições arquivísticas está além dos documentos, na compreensão da geração do efeito de 

sua materialidade. 

Para Frohmann, a materialidade da informação pode ser compreendida por meio do 

estudo dos documentos e das práticas documentárias institucionais que lhes conferem “peso, 

massa, inércia e estabilidade” na configuração da vida social, pois, de acordo com a sua 

leitura de Foucault, indivíduos podem ser constituídos através das “massas de documentos” 

em sociedades disciplinares, ou “grupos fechados” – como a família, a escola, a fábrica, os 

militares, a prisão etc. –, assumindo várias formas nos regimes de informação que “se 

materializam através de um frenesi documentário” (FROHMANN, 2008, p.6-7). 

A materialidade, segundo o autor, evoca a existência da informação em seu poder de 

afetar e criar efeitos de informação no espaço e tempo através dos discursos, não como 

substância física, mas pela “estabilização e acomodação de resistência” que ela proporciona 

(FROHMANN, 2008, p. 4). 

Materialidade e multiplicidade propiciam aos documentos serem vistos sob várias 

perspectivas, constituídos por várias formas e diferentes tipos de materiais, agregados através 

de suas propriedades materiais, culturais e institucionais, sem associá-los à concepção abstrata 

da informação ou abordagem mentalista, que a transforma em uma “coisa” permanentemente 

inalcançável (FROHMANN, 2007, p. 1-2). 

Concebida como substância abstrata, mentalística ou intencional (NUNBERG, 1996, 

110 apud FROHMANN, 2007, p. 2), a informação seria tratada pela sua imaterialidade. Isto, 

segundo o autor, retira dos documentos a possibilidade de serem vistos com suas “marcas e 

inscrições”31, visão que os distancia do argumento de Suzanne Briet sobre o antílope no 

 
31 No original em inglês: “Documents are things, often bearing marks or inscriptions”. FROHMANN, B. 

Multiplicity, materiality, and autonomous agency of documentation. In: SKLARE, R.; WINDFELD LUND, N.; 
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zoológico como documento e as possíveis formulações discursivas sobre ele, pois coisas não 

marcadas possuem “propriedades documentais”32 (FROHMANN, 2007, p. 2). 

Compreendemos a informação como um fenômeno através do qual documentos, 

marcas e sinais = materialidade, condição possível graças à possibilidade de revestimentos 

discursivos sobre a coisa que é o documento. Sem marcas e sinais = imaterialidade. 

Além disso, os documentos constituem agenciamentos. Ao agregar o conceito de 

agência autônoma aos de multiplicidade e materialidade, Frohmann ressalta que, 

independentemente do que os indivíduos possam fazer com os documentos, eles possuem 

poder de agenciamento, o que pode ser observado no reconhecimento dos efeitos sociais dos 

documentos no processo informacional decorrentes de suas propriedades discursivas (ibidem, 

p. 7). 

A vertente construtivista adotada nas análises científicas a partir do final da década de 

1970, como trajeto diferenciado em relação à objetividade das ciências naturais, trouxe em 

sua abordagem a crítica à externalidade e à objetividade, propondo que as teorias científicas 

passassem a serem vistas e desenvolvidas como “processo social negociado e localizado em 

seu contexto cultural, político e econômico” 33 (FROHMANN, 1994, p. 109-110). 

A contextualidade advém do próprio contexto sócio-histórico, abrangendo as práticas 

e estudos dos “conjuntos de documentos” frente aos tradicionais “fundos” e possibilitando a 

reinterpretação dos conceitos e métodos balizadores da Arquivologia. Os documentos são 

parte de agenciamentos sociais e processos informacionais, que abrangem a linguagem, as 

comunicações, as tecnologias, os artefatos e seus usos, os arquivistas, produtores e 

instituições. Compreendemos os revestimentos como os dispositivos discursivos constituídos 

através das suas transmissões e retransmissões, no percurso do documento desde a sua 

produção, tratamentos e usos. Segundo Frohmann, é por meio dos agenciamentos que “uma 

coisa” pode ser revestida de documentalidade e ser transformada em documento 

(FROHMANN, 2014, p. 1). Nesse sentido, o papel da interação entre observador e referente 

possibilita que o agenciamento crie o efeito informacional transformador de uma “coisa” em 

documento, e se estabeleça a sua documentalidade (ibidem, p. 5-6). 

O pensamento arquivístico pelo viés da contextualidade é um meio para incorporar as 

reflexões teóricas à dimensão do trabalho arquivístico que buscamos demonstrar em nossa 

 
VÅRHEIM, A. (orgs.) A document (re)turn: contributions from a research field in transition. Frankfurt: 

Peter Lang, 2007, p. 2. 
32 No original em inglês: “Documentary properties” (idem) 
33 No original em inglês: “Negotiated social process located firmly in its cultural, political, and economic 

context”. FROHMANN, B. The social construction of knowledge organization: the case of Melvil Dewey. 

Advances in Knowledge Organization, v. 1, n. 4, p. 109-117, 1994. 



87 
 

análise no campo empírico, pois constatamos que os documentos gerados no mesmo contexto 

sócio-histórico são exemplos de articulações entre agentes, suas ações e transações. Com o 

exercício apresentado, evidenciamos o processo de produção e acumulação. 

A dicotomização pessoal/institucional é parte dos agenciamentos, mas representa uma 

ação seletiva para fins de organização física e definição de responsabilidades no atendimento 

à institucionalização. Ela se constitui no contexto sócio-histórico como prática social com 

documentos, que inclui a definição não apenas dos lugares dos arquivos mas organiza o 

trabalho entre categorias profissionais. Tanto a abordagem preconizada pela teoria de fundos 

quanto a contextualidade atendem às diferentes perspectivas da construção da memória 

histórica, passando do valor estrito ao documento ao valor do processo informacional. Essa 

transição explicita a mudança de posição da Arquivologia, de um saber voltado para a 

História para um saber autônomo, constituinte do Campo Informacional. 

A produção e acumulação dos documentos na formação do arquivo está associada às 

funções de avaliação, seleção e aquisição. De acordo com Nesmith, as questões conceituais da 

teoria da área precisam ser esclarecidas: 

 

Apesar da renovada importância e das profundas implicações dessa retomada 

em consideração do trabalho arquivístico, ela ainda é conceitualmente 

incipiente. E num estágio ainda menos desenvolvido, sobretudo em seu mais 

recente enquadramento pós-moderno, encontra-se o debate sobre as 

possibilidades de reformular conceitos-chave da arquivologia e de realizar 

(ou mudar) o trabalho nessa área incorporando à teoria e à prática 

arquivísticas novos conceitos e um maior conhecimento da história dos 

documentos e arquivos [...]. Os tradicionais conceitos e práticas da 

arquivologia estão passando por uma profunda reavaliação, devido 

principalmente à conscientização da importância e complexidade da história 

da atividade de registro e arquivamento e à transição pós-moderna. Refletir 

sobre essa reorientação é o principal item da agenda intelectual da profissão 

[...]. (NESMITH, 2018, p. 156-157). 

 

A convivência das duas abordagens é possível, desde que os arquivistas atentem para o 

processo, ou ação em curso, de produção e acumulação de documentos como parte dos meios 

de comunicação. Segundo Nesmith, o trajeto do documento e sua história são determinados 

pelo contexto sócio-histórico e limitados “por influências e fatores que os condicionam”, pois 

é através dessa influência que é possível acessar as evidências construídas através deles 

(NESMITH, 2018, p. 157). Por serem parte de um contexto mais amplo, resultam de 

processos indeterminados de conhecimento dos quais participam como agentes. 

Compreendidas assim, as “análises restritas” dos tradicionais “procedimentos e postulados” 

do século XIX podem ser incrementadas pelos relacionamentos (idem). 
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Em sua crítica aos conceitos tradicionais, Nesmith reduz a importância da definição 

dicionarizada de documento e de arquivo, por considerá-las desproporcionais ao enunciá-los 

como meros objetos dissociados de suas redes de relações e agentes. Quando colocados nessa 

perspectiva, a visão sobre eles antecede o seu contexto, inviabilizando que sejam 

compreendidos como parte de redes de sociabilidade, como se pudessem prescindir de 

explicações sobre os seus significados (NESMITH, 2018, p. 158). 

Ao serem definidos como fundos e custodiados em caráter permanente em um “lugar 

físico denominado arquivo”, não apresentam “características conceituais relevantes”, pois são 

distanciados dos processos sociais dos quais fazem parte e mantidos como referentes de ações 

ocorridas no passado (idem). As mudanças de perspectiva proporcionadas pela 

contextualidade foram influenciadas pelas mudanças sociais desencadeadas pelo 

desenvolvimento e disseminação das tecnologias digitais, que afetaram o cotidiano de pessoas 

e instituições. Segundo Frohmann: 

 

Em geral, a informação é materializada não apenas por meios institucionais, 

mas também por meios tecnológicos. Existem muitos estudos sobre, por 

exemplo, os efeitos das tecnologias da informação – incluindo a oralidade, as 

tabuletas de argila, o papiro, o papel, a imprensa, o telégrafo, o rádio, o 

filme, a televisão e muito mais – sobre as estruturas de informação. Os 

documentos digitais são significativamente diferentes de todos esses, de 

muitas maneiras. Eles são casos paradigmáticos de um novo tipo de 

documentação. Através de sua imersão tecnológica, sua levíssima 

fisicalidade eletrônica, quase sem peso, empresta-lhes grande velocidade, 

força e energia. Nosso mundo digital se junta aos documentos digitais, que 

são produzidos por máquinas, alimentados em outras máquinas e que 

automaticamente produzem efeitos que configuram nossas vidas. 

Documentos digitais, comparados a documentos tradicionais, são 

processáveis em grau e escala únicos na história. Muitos enunciados digitais, 

tais como os que digitamos em nossos teclados ou escrevemos dentro dos 

softwares, são comandos, com efeitos complexos. (FROHMANN, 2008, p. 

10-11). 

 

A introdução da documentação digital modificou a visão tradicional do documento, 

evidenciando a dinâmica das articulações sociais e desafiando os aspectos tradicionalmente 

associados à sua disseminação, ao conferir maior autonomia aos indivíduos nos processos 

comunicacionais. A intencionalidade, característica atribuída ao cenário tradicional, tornou-se 

difusa ou “ausente na geração de um vasto conjunto de enunciados digitais” (ibidem, p. 11). 

Um dos principais conceitos da Arquivologia, a proveniência, foi reinterpretado 

considerando as transformações ocorridas nos processos informacionais decorrentes da 

introdução dessas tecnologias. A antiga perspectiva da proveniência única foi adaptada da 
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relação “um para um” entre arquivo e produtor, por se considerar que ela oculta os processos 

de criação e usos dos documentos pelos diferentes agentes e relacionamentos. 

Segundo Nesmith, na reinterpretação dos termos por ele considerados principais da 

arquivologia, os documentos devem sempre ser colocados em evidência, juntamente com os 

procedimentos de sua criação, manutenção e arquivamento. Somente dessa forma é possível 

esclarecer que eles resultam de vários processos ou de várias histórias, constituindo-se em 

“mediação crescente do conhecimento a respeito de algum fenômeno” (NESMITH, 2018, p. 

158). Através da mediação e seus processos sociais e técnicos de inscrição, transmissão, 

contextualização, avaliação, processamento e descrição de documentos, empregados a fim de 

tornar os documentos acessíveis, se mantém a continuidade histórica (NESMITH, 2018, p. 

158-159). 

 

[...] Qualquer documento provavelmente significou várias coisas para muitas 

pessoas (ao longo de toda a sua história) que o criaram, ou que participaram 

dos processos sociais e técnicos de inscrição, transmissão e contextualização 

que o fizeram chegar até nós tal como o objeto que se nos apresenta. De 

quais desses vários atos de criação em vários momentos de sua história 

guarda evidência, e quão confiável e autêntico é ele enquanto prova? A 

integridade de um documento depende de nossa percepção de qualquer 

evidência que ele possa guardar desse processo de criação. (NESMITH, 

2018, p. 159-160). 

 

Com isso, Nesmith explica que o documento pode ser contextualizado por diferentes 

agentes, mas a autenticidade de sua concepção na perspectiva tradicional para a determinação 

de sua preservação baseada na relação com o autor original não leva em consideração as 

múltiplas relações das várias contextualizações a que está sujeito. Essas contextualizações 

funcionam como “camadas” de evidências que se sobrepõem às ações de sua criação, usos e 

acumulação por diferentes agentes (ibidem, p. 160). 

As evidências também são produzidas pelos usuários e quase sempre passam 

despercebidas dos sistemas descritivos, que não as reconhecem como relevantes, deixando de 

incorporá-las a esses sistemas. Um exemplo, no caso das descrições elaboradas no sistema 

AtoM: as interações entre arquivistas de serviços de referência e usuários possibilitam o 

aproveitamento das informações decorrentes das associações que os usuários possam fazer 

entre vários arquivos. No entanto, as políticas descritivas nem sempre são receptivas ao 

aproveitamento do resultado dessas interações. Essas evidências podem impactar nas 

informações sobre proveniência, por exemplo. 
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A avaliação também adquire outro significado na recontextualização dos documentos 

e deve ser baseada na pesquisa das suas contextualidades, ou conhecimento de sua história, 

consistindo na busca de significado das decisões que levaram à sua conservação. 

“Contextualizando os documentos, os arquivistas tanto ajudam a criar como selecionar o 

registro arquivístico que será conservado” (NESMITH, 2018, p. 160). Em sistemas onde 

ocorre o planejamento da produção dos documentos, a avaliação antecede todo o processo de 

produção, usos e acumulação, devendo auxiliar tanto na criação quanto na seleção de 

documentos (idem). Para o autor: 

 

[...] Tal avaliação, é claro, molda a documentação resultante sobretudo pela 

seleção de uma quantidade relativamente pequena de documentos a serem 

conservados como arquivos. O resultado dessa avaliação arquivística é agora 

essencial para conhecer a origem ou proveniência do documento, bem como 

a prova que ele guarda a partir de então. (NESMITH, 2018, p. 160). 

 

A noção convencional de avaliação difundida através do conceito de gestão de 

documentos não abrange toda a sua complexidade, sobretudo no que tange à relação entre 

aquisição e proveniência, pois arquivistas atuando pelas instituições estão sujeitos aos 

interesses destas e suas decisões se refletem no acervo adquirido. Na elucidação do processo 

decisório da avaliação, é necessário que constem as informações relativas às influências e 

interesses que conduziram às decisões tomadas. Para o autor: 

 

[...] As decisões sobre avaliação de arquivos precisam levar em conta essas 

fases cruciais da história dos documentos para saber se elas deveriam 

influenciar aquilo que um arquivo deve conservar. A avaliação arquivística 

deve procurar mostrar como essa longa história (evidenciada pelo 

documento que consultamos) torna muito mais rica a informação que nos é 

fornecida. (NESMITH, 2018, p. 161). 

 

Nem todos os fundos constituídos, mesmo no século atual, têm os procedimentos de 

avaliação voltados para as reflexões sobre a memória coletiva ou, quando têm, as decisões 

ficam restritas a alguns poucos funcionários das instituições. Além disso, documentos 

acumulados sem orientação e planejamento, como ocorre com muitos arquivos institucionais 

custodiados pelo seu valor histórico e com arquivos pessoais, o processo de documentação da 

história dos documentos é iniciado durante as negociações para o recolhimento e aquisição, de 

modo que a documentação de todo o processo de constituição dos arquivos só ocorre durante 

a transferência de custódia. Nesse momento, o conhecimento sobre o arquivo começa 

tardiamente, mas o arquivista e a sua instituição, ao fazerem escolhas, devem cuidar para que 
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suas decisões sejam transformadas em informação, pois esta é uma forma de prestar contas à 

sociedade. Quando documentadas, as decisões são transformadas em registros sobre o que foi 

selecionado, os métodos, as políticas que lhes deram suporte etc. Essa ação permite que não 

apenas os documentos mantidos no arquivo constituam-se em evidências, mas o contexto 

informacional de sua história. 

A compreensão de ordem original também é interpretada por Nesmith. Segundo o 

autor, ao ingressarem num arquivo, “os documentos terão algum tipo de ordenação, mas esta 

provavelmente não será a sua verdadeira ordem original, já que eles podem ser facilmente e 

repetidamente deslocados antes de seu arquivamento”, não sendo possível afirmar que a 

ordem em que chegaram é de fato a original ou que nunca foi alterada. É importante 

reconsiderar o emprego do conceito de ordem original, o que não significa o desprezo da 

ordenação física dos documentos. “Talvez seja o caso de falarmos não de ordem original, e 

sim da ordem em que os documentos são recebidos por um arquivo” (NESMITH, 2018, p. 

161-162). 

Além dos argumentos apresentados pelo autor, há o fato de os arquivos serem 

recolhidos ou adquiridos em várias remessas e de terem que ser reorganizados em função do 

recolhimento ou doação de uma nova. Há também a possibilidade de reorganização 

determinadas pelas mudanças de metodologia de tratamento documental, principalmente para 

adequar sistemas descritivos às bases de dados construídas sob novos padrões. E, ainda, 

quando lidamos com arquivos formados por documentos gerados em sistemas tradicionais e 

digitais (híbridos). Esses exemplos afetam a concepção de proveniência e de ordem original, 

demandando uma compreensão atualizada desses conceitos, e são afetados pelas avaliações 

realizadas, seleções e aquisições. As decisões em torno da formação dos acervos são parte do 

mesmo contexto informacional. 

A descrição cumpre a tarefa de explicar as decisões e registrar as informações relativas 

às ordenações e reordenações dos documentos, assim como das relações entre as partes que 

constituem o arquivo (as séries e dossiês). É através dela que a contextualidade é explicitada e 

reúne as informações que garantem a manutenção da integridade dos registros que compõem 

os arquivos (NESMITH, 2018, p. 162). 

O conceito de fundo difundido pela literatura da Arquivologia expressa empiricamente 

uma ideia do conjunto, mas não aprofunda a reflexão sobre as circunstâncias de sua criação e 

seus usos. Mesmo assim, os arquivistas canadenses, ao defini-lo, evidenciam algumas das 

suas complexidades. Segundo Nesmith: 
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[...] O fundo que os arquivistas canadenses chamam de ‘conjunto de 

documentos, independentemente de sua forma ou suporte, automática e 

organicamente criados e/ou acumulados e utilizados por determinado 

indivíduo, família ou entidade empresarial no exercício das atividades ou 

funções desse criador’ é na verdade construído por arquivistas a partir de 

alguns dos documentos de certos criadores, mas não de todos os documentos 

de todos os possíveis criadores. Os fundos organizados pelos arquivistas não 

são os fundos que eles dizem estar organizando em suas afirmações teóricas. 

Dizer que esses fundos se definem como tais confunde em vez de esclarecer 

a proveniência. Será que existem mesmo os fundos puros de nossos 

postulados teóricos? Deve essa quimera ser substituída por algo mais 

substancial? Nesse caso, pelo quê? (NESMITH, 2018, p. 163). 

 

Ao serem definidas a partir dessa noção, as regras e conceitos subsequentes foram 

desenvolvidos de acordo com as práticas documentárias da época em que a teoria de fundos 

foi criada, mas as releituras sobre a teoria decorreram de questões surgidas no mesmo 

contexto sócio-histórico, sendo por ele determinadas. As articulações entre agentes são 

inerentes à sociedade, assim como as práticas sociais com documentos. Tais se modificam ao 

longo do tempo, assim como as formas de compreensão da informação nesse contexto. 

Segundo o autor: 

 

Tanto Millar quanto Horsman chamaram a atenção para importantes 

limitações do uso do conceito de fundo como expressão da proveniência. Na 

verdade, eles dizem que, apesar de todo o esforço para aplicar ao conceito de 

fundo o princípio arquivístico fundamental da proveniência, não foi isso o 

que os arquivistas fizeram. Primeiro, o fundo não é de fato o ‘conjunto’ dos 

documentos de um criador, mas em geral uma pequena parte restante deles. 

Segundo, os arquivistas não necessariamente incluem na descrição do fundo 

todos os documentos desse conjunto remanescente. Terceiro, como os 

arquivistas não conseguiram chegar a um consenso quanto a uma definição 

consistente de fundo, ou de criador do fundo (para aludirmos uma 

observação de Terry Cook), será que existe realmente um verdadeiro fundo 

nesse sentido? Assim, deveríamos preocuparmo-nos demasiado com a 

questão relativa a fundos? Ou será que podemos descrever, como sugere 

Horsman, um razoável conjunto de documentos ‒ um fundo, se quiserem 

denominá-lo assim ‒ resultante de ‘uma série de atividades de guarda de 

documentos e intervenções arquivísticas?’ [...]. (NESMITH, 2018, p. 163). 

 

Segundo Millar (2002), no Canadá, os conceitos de fundo, respeito aos fundos e 

proveniência foram úteis, a princípio, para as abordagens de arranjo e descrição, pressupondo 

a ligação harmoniosa entre os aspectos conceituais e teóricos da proveniência e a realidade 

física dos registros. No entanto, o que era aparentemente harmônico se tornou confuso ao 

longo do tempo, quando os arquivistas perceberam que os arquivos que tinham em mãos eram 

muito diferentes daqueles idealizados, sobretudo no período em que estavam em posse de 

seus produtores (MILLAR, 2002, p. 4). 
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Quando os documentos adquiridos são remanescentes de um único produtor, não 

devem ser classificados tendo como base critérios definidos em função do assunto, cronologia 

ou tipo de mídia. Quanto ao lugar de preservação, esse pode variar a fim de atender às 

necessidades de cada suporte, pois é a descrição que os mantém reunidos (ibidem, p. 6). 

Segundo Nesmith (2018), Millar (2002) e Horsman (2002), o caminho para a 

abordagem da proveniência não é o do conceito de fundo, mas através “da história do 

produtor, da história e da história custodial”, ou, nas palavras de Ketelaar (KETELAAR, 2002 

apud NESMITH, 2018, p. 164), das “narrativas tácitas” que os documentos abrangem. A 

história dos documentos e do arquivamento devem ser temáticas prioritárias para o trabalho 

dos arquivistas, “porque esse remanescente provisional dos documentos (o fundo de um 

produtor) somente emerge por meio do conhecimento da história do processo que fez dele 

objeto de pesquisa” (NESMITH, 2018, p. 164). 

A contextualidade assume a importância das diferentes narrativas que se articulam em 

torno da produção e acumulação de documentos e constituição dos arquivos. O resultado 

dessas narrativas, oficiais e “tácitas”, inseridas em uma ordem discursiva, possibilita a sua 

evidenciação através da materialidade. Compreendemos a complementaridade entre as noções 

de contextualidade e documentalidade na análise dos conjuntos de documentos como parte de 

agenciamentos no contexto sócio-histórico e da utilização de uma abordagem não dicotômica 

e integradora dos documentos para o tratamento desses conjuntos pelos seus aspectos 

informacionais. 

Segundo Vianna, Lissovsky e Sá, o desenvolvimento da escrita como forma de 

linguagem modificou o valor dos objetos na vida humana. A importância social das “coisas” 

se deve, em parte, à “diversidade de suportes [criados] para as lembranças” e às 

transformações tecnológicas (VIANNA; LISSOVSKY; SÁ, 1986, p. 63-64). Os papéis 

produzidos para a escrita, a invenção da fotografia e a popularização desses materiais 

estreitaram as relações entre indivíduos e objetos, devido à capacidade de, através desses 

objetos, ser possível rememorar de eventos e acontecimentos (idem). O passado que merece 

ser lembrado, construído através dos mais variados suportes, constitui a memória e contribui 

para o fortalecimento da identidade do grupo no presente (idem). Segundo os autores: 

 

A memória se constitui de forma diversa nas diferentes sociedades. Ainda no 

interior de uma mesma sociedade, distinguem-se locais sociais de acúmulo 

de memória, espaços privilegiados para a manutenção e disseminação do que 

deva ser preservado, como os Xamãs ou os Arquivos [...]. Se nas sociedades 

sem escrita a preservação da memória se dá exclusivamente através da 

celebração de ritos e mitos, as sociedades com escrita também se utilizam da 
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elaboração de textos escritos aos quais atribuem um valor especial, devido à 

crença em sua capacidade de manter intactas, através dos tempos, as 

informações. Outras propriedades, como a de atestar a verdade, através do 

valor probatório, ou a de armazenar maior volume de informações, acentuam 

sua importância. (VIANNA; LISSOVSKY; SÁ, 1986, p. 63-64). 

 

Os arquivos e as instituições que os custodiam ocupam lugar de destaque nas 

sociedades de escrita, agregando, pelo seu caráter de funcionalidade, valor social aos registros 

que os constituem. A construção desse valor deve muito à escrita da história como narrativa 

da memória (idem). Os arquivos são derivados, segundo os autores, “da circunstância ou da 

intenção”. Para Vianna, Lissovsky e Sá: 

 

Os sinais que a circunstância produz podem ser o resultado de atividade 

humana destituída de linguagem ou, quando organizada como discurso, 

destinada à mudez e ao esquecimento. Estes sinais são, com relação à 

passagem, nada além de um rastro que se deixa mais do que se lega. Os 

sinais carregados de intenção seriam os que, mesmo produzidos pelas mais 

pragmáticas razões, objetivam ainda funcionar como representação da 

passagem. Os dois tipos de sinais são ‒ com relação ao presente que os 

produziu e que será passado para o historiador ‒ o sintoma, um, e a 

afirmação, o outro. (VIANNA, LISSOVSKY; SÁ, 1986, p. 65). 

 

O valor de um objeto apartado do seu contexto difere daquele que justificou a sua 

criação por razões utilitárias (VIANNA; LISSOVSKY; SÁ, 1986, p. 63-65). Novas razões 

substituem a que o criou ao transformá-lo, por meio de novos valores, em um “novo lugar” no 

processo de memória (idem). Documentos podem ser transformados em arquivos em 

decorrência de diferentes processos decisórios realizados sobre eles, considerando os aspectos 

formais e probatórios que influenciam no arquivamento, mas também aspectos que 

conduziram a eliminações nesse processo (idem). A produção e a acumulação de documentos 

atendem às narrativas em torno da construção da memória e estão sujeitas às “circunstâncias e 

intenções” (idem, p. 66), motivo que torna mais importante compreender a lógica de 

acumulação do que as funções de sua criação (idem). Para os autores: 

 

[...] Esse homo cumulator não é somente o funcionário que junta os 

documentos, mas o titular, a pessoa física ou jurídica que produz fatos e 

situações que tornam-se socialmente relevantes e merecem ser retidas. Ao 

sujeito desse processo de acumulação, que se apropria privadamente de 

determinados documentos, chamaremos provisoriamente de arquivador, em 

contraponto ao arquivista, termo aqui reservado ao personagem encarregado 

do arquivo quando este for abandonado pelo titular em favor da história. 

(VIANNA; LISSOVSKY; SÁ, 1986, p. 66). 
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O arquivador é o sujeito produtor que, ao longo de sua atuação, toma decisões sobre os 

“objetos” que deseja manter ou não em meio à sua documentação. A visão modificada sobre 

esse ente desloca o protagonismo da autonomia do documento para o processo sócio-histórico 

no qual os arquivos são constituídos. No caso dos arquivos institucionais, sejam eles públicos 

ou privados, esta visão também se aplica, pois, para além da normalização dos processos de 

trabalho (o que inclui a documentação dos processos), existem as pessoas ocupando os cargos 

e exercendo funções, e tomando decisões sobre o processo de documentação, arquivamento 

ou descarte. 

Segundo os autores, o reconhecimento do evento/documento é uma operação de 

memória. A “eventualização” do tempo na existência dos indivíduos através dos registros é a 

única forma de permanência dos acontecimentos (VIANNA; LISSOVSKY; SÁ, 1986, p. 66-

67). Para Vianna, Lissovsky e Sá: 

 

Na cadeia de eventos – subjetivamente ordenados, hierarquizados etc., os 

documentos são um simples elo – quando cumprem o papel de transmissor 

circunstancial da informação – ou um registro – quando já em sua origem 

está a marca da permanência; frequentemente são ao mesmo tempo elo e 

registro: são eventos/documentos. Passam a ser exclusivamente documentos 

quando armazenados numa coleção que os aparta da cadeia de eventos que 

os produziu. (idem). 

 

O agente das ações de eventualização através dos registros é o arquivador. A ele cabe 

o estabelecimento da “lógica de acumulação”, segundo critérios variados, nem sempre 

visíveis a terceiros: “precaução, vingança, pragmatismo político ou administrativo (economia, 

eficiência etc.), orgulho, fantasia e até mesmo, senso histórico” (idem). Pois, para ele, o 

arquivo é parte de si, “um exercício de controle sobre os eventos e que pode ainda estar 

erigindo a sua eternidade como indivíduo” (idem). 

A seleção realizada pelo arquivador decorre dos sentidos por ele atribuídos aos 

documentos e converge para uma diferenciação entre o que deve permanecer ou ser 

descartado de um universo amplo de documentos. Neste processo, dois tipos de memória se 

cruzam: uma sobre a ocorrência dos eventos cotidianos da vida conforme ocorrem e outra em 

forma de ação direcionada para o futuro. A cadeia gerada pelo agrupamento dos documentos 

no arquivo realizado pelo arquivador sobrepõe esses dois tipos de memória que, articuladas, 

constituem a ordem original do arquivo, um conjunto constituído por efeito da vontade 

(VIANNA; LISSOVSKY; SÁ, 1986, p. 67). 
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A concepção de naturalidade não pode prescindir deste processo. O arquivador é o 

“centro lógico” de uma “rede articulada de sentidos”, onde participam diferentes sujeitos. 

Tem mais a ver com a rastreabilidade das ações e registros dos produtores/arquivadores do 

que com a manutenção da ordenação física dos documentos no interior do arquivo (ibidem, p. 

68). Nesse sentido, arquivos institucionais públicos ou privados e arquivos pessoais são 

similares: requerem que o tratamento documental considere o alcance da “lógica de 

acumulação” do arquivamento dos documentos. Para Vianna; Lissovsky e Sá: 

 

A ordem original de um arquivo permite observar o movimento dos atores 

no processo histórico assim como estes o reconheceram e o registraram, isto 

é, de forma distinta e diferenciada entre si. O modo de articular documentos 

produzidos pelo arquivador pode ser comparado no âmbito dos arquivos 

públicos à lógica de classificação de documentos que norteia a administração 

pública em sua produção e circulação. A classificação definitiva quando de 

seu recolhimento a entidades com estes fins, tanto mais eficaz se torna 

quanto tiver nitidez sobre como tramitaram os papéis, que percursos 

trilharam na complexidade da rede administrativa, que alterações de rota e 

mesmo interrupção de fluxos sofreram [...]. (VIANNA; LISSOVSKY; SÁ, 

1986, p. 68). 

 

A guarda de um arquivo privado por uma instituição possibilita que ele adquira 

visibilidade social e seja acessado por um maior número de pessoas. No percurso até a 

preservação em caráter permanente, no entanto, estes conjuntos estão sujeitos a intervenções 

por parte de diferentes agentes. Segundo os autores: 

 

A ação familiar costuma se dar nos casos em que, herdeira da vontade do 

arquivador, se investe da administração de sua imagem. Nesta condição é de 

se supor que a coleção possa vir a sofrer desfalques ou acréscimos, com 

consequente alterações de sentido. Se a ação do arquivador em relação à 

produção de imagem, em alguns casos, é visível; o ingresso da família nesse 

circuito torna-se ainda mais nítido. A leitura, em caráter de exame da 

documentação, a que se dedica antes da doação tem por finalidade 

compatibilizar os registros com a idealização da imagem. Por vezes mais 

rigorosa, por outras mais flexível, a intervenção do círculo familiar emerge 

como mecanismo de filtragem de até onde o público deve avançar por sobre 

o mundo privado. Ao descartar, aqui entendido como colocar fora do 

consumo público certos registros, age-se como que a ultimar os retoques 

finais, a maquiar a face privada para convertê-la em face pública, burilando 

seu perfil imaginário. A pirâmide de papéis pode servir como metáfora dessa 

conversão da coleção em arquivo privado. A família, em ação 

complementar, atua como elo de ligação, pois mediante seu crivo é que se 

referenda o trânsito dos papéis do arquivador para seu lugar na história. 

(VIANNA; LISSOVSKY; SÁ, 1986, p. 69). 
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Há um sentido de prova destes documentos sobre uma trajetória relacionada à imagem 

pública do titular, decorrente da sua interpretação e de terceiros, mas que nos é representada 

como uma construção sobre o “original”. Através dessa construção, é operada uma 

memorialização do arquivo. A “ordem original” é reconstruída a partir das informações da 

compreensão do contexto do passado em um outro momento, no presente, que vai além da 

concepção física do documento e do arquivo e que não se restringe à sua forma concreta. 

Nosso objetivo nesta subseção foi o de discutir o documento sob diferentes 

perspectivas e formas, chamando atenção para a importância da compreensão de sua 

materialidade no processo informacional. Documento, processo de documentação e processos 

informacionais foram analisados por meio dos conceitos de contextualidade e 

documentalidade, contribuindo para explicar que, no universo de documentos produzidos 

através dos contextos e relacionamentos, nem todos são acumulados ou chegam a constituir 

arquivos, sendo a dicotomização pessoal/institucional parte dos agenciamentos que definem 

lugares para os arquivos nas instituições, para os documentos nos arquivos, para as categorias 

profissionais envolvidas no tratamento documental etc. 

Na seção dedicada à análise do campo empírico, retornaremos a essa questão ao 

analisarmos os arquivos de Celso Arcoverde de Freitas e do Instituto Nacional de Endemias 

Rurais. 

 

3.2 A responsabilidade do arquivista para a construção da memória social 

 

Os documentos de arquivo constituem evidências de transações da vida humana, 

oficial ou pessoal e são criados por razões próprias, com exceção dos textos autobiográficos 

presentes em muitos arquivos pessoais (COOK, 1998, p. 131). Esses conjuntos são criados 

“dentro de um contexto, como parte de alguma outra atividade ou necessidade, seja pessoal ou 

institucional” (idem). E os arquivistas de arquivos públicos ou privados utilizam técnicas e 

métodos semelhantes, “em termos de como acessam, descrevem, armazenam fisicamente e 

conservam os arquivos e colocam à disposição para fins de pesquisa” (idem). De um ponto de 

vista conceitual e metodológico, arquivos pessoais e institucionais são iguais, sendo tanto o 

valor evidenciário quanto os aspectos técnicos de seu tratamento comuns a ambos. 

As questões levantadas na literatura nas últimas décadas do século XX, em relação às 

características dos arquivos pessoais e aos benefícios que os métodos desenvolvidos para 

tratamento documental dos arquivos públicos poderiam lhes proporcionar ‒ e de como o 

arquivista deve proceder diante dessas questões e dos impactos do seu trabalho para a 
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memória social ‒, demonstram que as dúvidas e as indagações sobre as diferenças entre esses 

conjuntos e os arquivos institucionais devem ser objeto de reflexões teóricas envolvendo os 

constructos teóricos da área (COOK, 1998, p. 129-130). 

Segundo o autor, os conceitos, princípios e características foram elaborados 

juntamente com a visão dicotômica desses arquivos, de acordo com a natureza jurídica dos 

seus produtores. Na prática, esses constructos foram aplicados na concepção e tratamento 

tanto de arquivos institucionais quanto de arquivos pessoais. A continuidade de uma 

abordagem metodológica desenvolvida para outra época aos arquivos da atualidade traz 

implicações para o lugar dos arquivos na sociedade e para a atividade profissional dos 

arquivistas, pela responsabilidade dos acervos e seus diferentes agentes na construção da 

memória coletiva (ibidem, p. 130-131). 

Segundo Cook, os fundamentos teóricos da teoria de fundos nunca refletiram sequer a 

realidade dos arquivos públicos do século XIX, muito menos a dos arquivos públicos e 

privados do século XX (COOK, 1998, p. 132). As transformações sociais do século XX 

impactaram a vida de organizações e pessoas levando-o ao questionamento da noção 

tradicional de fundo e à consequente reinterpretação dos conceitos e métodos desenvolvidos 

pela Arquivologia. Para o autor: 

 

[...] Meu argumento é que a própria natureza dessas mudanças conceituais 

transforma a tarefa dos arquivistas, tanto dos arquivos institucionais quanto 

dos pessoais, e oferece uma perspectiva compartilhada sobre arquivos que, 

por sua vez, pode levar a uma nova unidade nos esforços da arquivística, 

centrada na formação da memória da sociedade. (COOK, 1998, p. 132). 

 

Os problemas de ordem conceitual identificados por Cook, através da análise realizada 

sobre o discurso arquivístico ao longo de dois séculos, partem da principal contribuição dos 

autores do Manual dos holandeses: a formulação dos princípios arquivísticos que 

circunscrevem a natureza dos arquivos e a sua metodologia de tratamento (COOK, 2018, p. 

23). Segundo Cook: 

 

[...] A primeira norma, que no entender dos autores constituía ‘a base sobre a 

qual se erguerá todo o resto’ definia arquivos [...]. A oitava e a 16ª normas 

estabeleciam os pilares gêmeos da arquivologia clássica: os arquivos como 

tal definidos ‘devem ser cuidadosamente separados’, e não misturados com 

os arquivos de outros produtores, ou dispostos em arranjos artificiais 

baseados em cronologia, geografia ou assunto; e o arranjo desses arquivos 

‘deve basear-se na organização do órgão administrativo que a produziu’. Aí 

temos definidos os conceitos de proveniência e ordem original. Esta última 

norma, de respeitar e, se necessário, restabelecer o sistema original de 
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arquivamento e classificação utilizado pelo produtor, foi considerada pelos 

autores holandeses ‘a mais importante de todas [...], da qual derivam todas as 

demais normas’. Segundo eles, respeitando-se o arranjo dos sistemas 

originais de arquivamento de documentos, é possível facilitar muito a 

importantíssima atividade arquivística de elucidar o contexto administrativo 

em que os documentos originalmente são criados. (COOK, 2018, p. 23). 

 

Na busca de um paradigma social para a área, a avaliação se torna mais importante, na 

medida em que é através dela que os acervos arquivísticos são constituídos. De acordo com o 

novo paradigma, a avaliação dos documentos tem as bases de sua realização deslocadas do 

conteúdo “histórico-documental” para o contexto e proveniência. Cook apresenta uma 

reinterpretação da proveniência baseada nos arquivos canadenses, que torna o Princípio do 

Respeito aos Fundos “mais conceitual do que físico”, mais coerente com as demandas da 

sociedade na era digital (COOK, 2018, p. 41-42). 

O autor se refere à “abordagem canadense dos ‘arquivos totais’”, capaz de valorizar a 

interseção entre os contextos dos arquivos institucionais, que, diferentemente da metodologia 

preconizada pelos manuais, reconhece as relações de proximidade entre arquivos pessoais e 

institucionais (COOK, 1998, p. 131). O foco dessa abordagem não está na custódia física dos 

documentos, mas nas relações estabelecidas nos sistemas de informação que agregam as 

instituições e seus acervos (idem). Na abordagem dos “arquivos totais”, a aquisição é uma 

etapa metodológica crucial para todo o trabalho e a atuação do arquivista, intensamente 

participativa (idem). Através dela, são adquiridos “virtualmente” por todas as instituições 

arquivísticas do país “em proporções basicamente iguais de capital próprio e de recursos 

alocados, os arquivos oficiais de seus organismos produtores e os manuscritos ou outras 

mídias pessoais de indivíduos, famílias e grupos particulares” (idem). Esses registros são 

integrados, em caráter pós-custodial, pelo arquivo nacional, pelos arquivos provinciais, 

regionais, e das cidades, pelas universidades e igrejas (idem). Os arquivos de empresas ou 

corporações privadas não fazem parte do mesmo sistema (idem). Segundo Cook: 

 

[...] Os ‘arquivos totais’ refletem, assim, uma visão mais ampla dos arquivos, 

sancionada pela sociedade como um todo e reflexo dela, em vez de uma 

visão conformada a priori, ou por poderosos grupos de interesse dos 

usuários, ou pelo Estado. No Canadá, os arquivos pessoais são vistos como 

complemento e suplemento dos fundos de arquivos oficiais ou públicos. Em 

resumo, a tradição dos ‘arquivos totais’ canadenses está mais voltada para os 

arquivos de governança que para os arquivos de governo. Arquivos ‘de 

governança’ incluem os documentos que refletem a interação dos cidadãos 

com o Estado, o impacto do Estado sobre a sociedade e as funções ou 

atividades da própria sociedade, tanto quanto incluem os documentos das 

estruturas do governo e de seus burocratas voltados para dentro. A tarefa 
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arquivística coletiva no Canadá é preservar a evidência documentada da 

governança da sociedade, não apenas da atividade governante dos governos. 

(COOK, 1998, p. 142-143). 

 

O contexto no qual a Arquivologia e outras disciplinas do Campo Informacional, 

como a Biblioteconomia e a CI, estão inseridas é integrado por diferentes categorias 

profissionais. Os saberes dos profissionais dessas áreas e dos arquivistas, assim como o 

tratamento realizado da informação registrada por eles, historicamente vêm sendo legitimados 

institucionalmente no cumprimento de funções político-culturais (FREITAS; GOMES, 2004, 

p. 1). 

Assim como Freitas e Gomes, consideramos que a estruturação do trabalho desses 

profissionais, para a História e a memória, ocorre segundo duas perspectivas políticas: uma 

orientada pela concepção dos registros como “neutros suportes auxiliares da memória cerebral 

quando esta já não dá conta do grande número de saberes socialmente úteis”, e outra por sua 

compreensão “como resultado de disputas no âmbito do estabelecimento de alguma fissura 

social”, em decorrência da falta de consenso em relação aos “saberes e/ou as narrativas 

socialmente relevantes” (FREITAS; GOMES, 2004, p. 2). Posicionados nesta segunda 

perspectiva, concordamos com as autoras que a memória: 

 

[...] Não é versão sobre os acontecimentos do passado ‒ o complexo de 

lembranças ‒, e sim o conjunto de saberes ou visões permanentemente 

atualizado em práticas no presente, estabelecendo um continuum cultural 

sem quebras temporais. Memória nessa concepção é puro presente. Mas 

também inclui lembranças, também socialmente referidas. (FREITAS; 

GOMES, 2004, p. 2). 

 

A memória dos indivíduos é determinada pelo “fato social” e “sistema social”, que 

incidem “sobre os fenômenos de ordem psicológica e individual”, sendo as experiências dos 

indivíduos dependentes de suas interações com as instituições, a família, o trabalho etc. 

(FREITAS; GOMES, 2004, p. 2). 

Os documentos são aliados das sociedades de escrita na construção de suas narrativas 

sobre a memória, mas, do ponto de vista epistemológico, a concepção positivista sobre eles 

não alcança a dimensão de sua produção, acumulação e usos (ibidem, p. 3). 

Epistemologicamente, a autoridade do documento deve ser questionada, considerando que se 

trata de uma construção que atende a determinados setores da sociedade, enquanto outros 

permanecem ausentes dos “processos de institucionalização da cultura”, na medida em que 

não são representados através desses processos (FREITAS; GOMES, 2004, p. 3). 
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Os arquivos e as bibliotecas como lugares de memória constituem seus acervos 

documentais por meio de seleções realizadas em vários níveis. A estruturação desses lugares, 

segundo Freitas e Gomes, atende à cultura erudita dos saberes especializados e à memória (na 

verdade, História) vinculada aos interesses de Estado. É no âmbito dessa estruturação que têm 

se organizado a profissão e as instituições e que vem se desenvolvendo a atuação de 

arquivistas e bibliotecários nelas atuantes (FREITAS; GOMES, 2004, p. 4). 

Inicialmente, a construção da imagem desses profissionais e a institucionalização dos 

seus saberes e práticas estabeleceu-se influenciada pela concepção do “profissional da 

História”. O “guardião de memórias” foi substituído pelo profissional responsável pela 

“recuperação e circulação de saberes socialmente relevantes”, no âmbito da lógica “produtiva 

capitalista industrial”, associada à informação em ciência e tecnologia, no atendimento da 

necessidade de “otimização dos fluxos da informação administrativa”. Por meio dessa 

segunda vertente, foram criados novos campos, através dos quais os documentos se 

revestiram de significados, “a Documentação, a Ciência da Informação e a Gestão de 

Documentos (ibidem, p. 4). 

Segundo Cook, a memória social não é constituída por acaso ao longo da história e 

tem cabido aos historiadores a função de analisar “cuidadosamente os processos que ao longo 

do tempo determinaram o que merecia ser lembrado e, mais importante, o que foi esquecido” 

(COOK, 2018, p. 18-19). Segundo o autor, a “‘rememoração’ coletiva ‒ e esquecimento” têm 

sido realizados de forma deliberada ou acidental em diversos tipos de instituições: 

 

[...] Por meio de galerias, museus, bibliotecas, sítios e monumentos 

históricos, comemorações públicas e arquivos — talvez mais especialmente 

através dos arquivos. O historiador francês Jacques Le Goff alude à política 

da memória arquivística: desde os tempos antigos, os que detinham o poder 

decidiam quem tinha permissão para falar e quem era obrigado a calar-se, 

seja na vida pública, seja nos registros documentais. De fato, os arquivos 

tiveram suas origens institucionais no mundo antigo como agentes capazes 

de legitimar esse poder e de marginalizar os que não tinham poder. Essa 

ênfase inicial prosseguiu. Entendem hoje os estudiosos que os arquivos 

medievais foram coligidos — e depois frequentemente expurgados e 

reconstituídos — não só para guardar evidência das transações legais e 

negociais, mas também explicitamente para servir a propósitos históricos e 

sacrossimbólicos, porém somente para personagens e eventos considerados 

dignos de ser celebrados ou lembrados no contexto de sua época. Adotando a 

perspectiva oposta à dos marginalizados pelo empreendimento arquivístico, 

a historiadora americana Gerda Lerner convincentemente retraçou desde a 

Idade Média até o presente século a exclusão sistêmica das mulheres dos 

instrumentos e instituições memoriais da sociedade, incluindo os arquivos. 

Sabe-se hoje que os arquivos da I Guerra Mundial foram consideravelmente 

alterados para fazer com que o marechal de campo sir Douglas Haig 
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parecesse menos culpável pela chacina no front ocidental, onde ele exerceu 

papel de comando e muita responsabilidade. E, ainda numa outra 

perspectiva, os arquivistas nos países em desenvolvimento começam agora a 

questionar seriamente se os conceitos arquivísticos clássicos originados da 

cultura letrada das burocracias europeias são adequados para a preservação 

das memórias das culturas orais. Em suma, todos os atos de rememoração 

social são culturalmente determinados e têm implicações cruciais. Como diz 

o romancista tcheco Milan Kundera, ‘a luta contra o poder é a luta da 

memória contra o esquecimento’. Mas, memória de quem? E quem 

determina o resultado da luta? (COOK, 2018, p. 18-19). 

 

Na correlação de forças mantida entre memória e História, está inserida a 

responsabilidade profissional do arquivista sobre os registros, principalmente em relação às 

decisões sobre avaliação e sobre o que guardam as “casas de memória” (COOK, 2018, p. 19). 

O olhar crítico direcionado para a imagem construída sobre o profissional da 

“Sociedade da Informação” se concentra na capacidade de arquivistas e bibliotecários em 

relação à disponibilização da “informação útil”. Segundo Freitas e Gomes, nos discursos dos 

“novos tempos”, têm predominado os aspectos dos usos dos documentos portadores desse 

tipo de informação e formas de disseminá-los, a fim de cumprir a missão “histórica e 

profissional a serviço dos poderes” e das instituições de acervo responsáveis por “registrar e 

estocar registros”. Nesse sentido, arquivos, bibliotecas e documentos constituem dispositivos 

de poder (FREITAS; GOMES, 2004, p. 7). 

A construção da imagem dos profissionais da “Sociedade da Informação” aprofunda, 

segundo as autoras, a divisão entre os que dominam politicamente o trabalho de leitura 

interpretativa (usuários dos arquivos) e os que ficam responsáveis pela sustentação da leitura 

dos outros (arquivistas, bibliotecários, documentalistas etc.) a serviço do Estado, mas atuando 

sempre nos bastidores, relegados ao plano da invisibilidade (idem). 

O trabalho dos arquivistas tem se concentrado especificamente em ações receptivas 

dissociadas de uma posição política e do pensamento ético sobre suas práticas, sobretudo em 

relação à amplitude da noção de avaliação dentro da área, pelas implicações do seu 

entendimento para a sociedade e não apenas para os acervos de determinadas empresas, 

organizações ou pessoas. Eles recebem arquivos e, quando avaliam, fazem-no com base em 

critérios previamente estabelecidos sem considerar as complexidades da relação entre os 

registros que preservam e a representação da sociedade através deles. 

Cook é crítico a tal postura, por compreender que as políticas de memória devem ser 

não apenas conhecidas, mas principalmente refletidas por estes profissionais. Para Cook: 
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[...] Precisamos compreender melhor nossas próprias políticas de memória, 

as ideias e premissas que nos influenciaram, se quisermos que nossas “casas 

de memória” reflitam mais fielmente todos os componentes das complexas 

sociedades a que pretendem servir. A história da Arquivologia tem 

igualmente outros usos. A arquivista canadense Barbara Craig expôs 

eloquentemente a questão: “assim como a identidade pessoal se baseia num 

forte senso histórico, o mesmo se dá com a nossa identidade profissional ‒ 

ambas resultam da capacidade de vivenciar a continuidade [...]”. (COOK, 

2018, p. 19-20). 

 

Para Barbara Craig, o desenvolvimento da Arquivologia como disciplina é parte do 

contexto sócio-histórico e os arquivistas precisam conhecer a história de sua profissão e os 

rumos de sua historicidade. A permanência e a importância da profissão na sociedade 

dependem desse conhecimento, caso contrário, os riscos existentes afetam tanto a memória 

quanto a importância social da profissão (CRAIG, 1992, p. 113). As transformações 

tecnológicas deveriam preocupá-los por sua influência nas práticas sociais e pelos 

investimentos a serem feitos visando um futuro da profissão, uma vez que a velocidade dessas 

transformações tem se configurado como uma ameaça (idem). Segundo Craig: 

 

Que os arquivistas e seus arquivos estão avançando ‘rapidamente’ para uma 

vida diferente e um futuro muito diferente é o consenso geral [sic]. A 

literatura arquivística recente está repleta de preocupações com os efeitos 

das mudanças em nosso local de trabalho e em nossos registros. Em uma 

extremidade do espectro de especulação, os ‘gurus’ arquivísticos ponderam 

sobre as implicações das ‘mudanças de paradigma’ e o possível futuro 

caótico dos arquivos criados por novos meios de comunicação, enquanto, na 

outra extremidade, um grupo eminentemente prático de arquivistas aborda 

uma série de questões relacionadas à avaliação e ao gerenciamento dos 

materiais criados na nova ordem mundial da informação. O veredicto dos 

videntes e dos praticantes, talvez não surpreendentemente, está dividido. 

Alguns, incomodados com a mudança e confusos com sua variedade, 

preveem um futuro terrível para nós, enquanto outros explodem de 

entusiasmo ao perceber, não problemas, mas novas oportunidades na mesma 

situação34. (CRAIG, 1992, p. 114, tradução nossa). 

 

Aos arquivistas, profissionais responsáveis pela recepção dos registros nas instituições 

arquivísticas do século XIX, cabia uma posição invisível e imparcial. Essa característica 

 
34 No original em inglês: “That archivists and their archives are moving ‘fast forward’ into a different life and a 

very changed future is the general consensus. Recent archival literature abounds with concern for the effects of 

change on our work place and on our records. At one end of the spectrum of speculation, the archival "gurus" 

ponder the implications of ‘paradigm shifts’, and the possible chaotic archival future created by the new means 

of communication, while at the other end, an eminently practical group of archivists tackles a host of issues 

related to the appraisal and management of the materials created in the new information world order. The verdict 

of the seers and of the practitioners, perhaps not surprisingly, is divided. Some, bothered by change and 

bewildered by its variety, predict a dire future for us while others fairly burst with excitement as they perceive, 

not problems, but new opportunities in the same situation”. CRAIG, Barbara L. Outward visions, inward glance: 

archives history and professional identity. Archival Issues, v. 17, n. 2, 1992, p. 114. 
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profissional se adequava à relação dessas instituições e de seus acervos com os historiadores, 

a História e a historiografia positivista da época. Não cabiam nesse contexto reflexões sobre a 

avaliação arquivística e seus impactos para a memória histórica. A essas questões que 

articulam avaliação e memória como funções dos arquivos se soma a aceleração dos 

processos sociais desencadeados pelo discurso tecnocrático que atravessa a área e o exercício 

da profissão. Segundo Freitas e Gomes: 

 

Num quadro em que se tem a memória registrada e a não registrada; a 

registrada e não preservada (porque não coletada) e a registrada e não 

representada (silenciada ou apagada em função de problemas políticos ou 

técnicos), os desafios que se apresentam para os profissionais de informação 

ligados ao trabalho com esta memória são complexos, o que precisa ser 

considerado pelos cursos de Biblioteconomia, Arquivologia e Ciência da 

Informação. (FREITAS; GOMES, 2004, p. 8). 

 

A compreensão de que os arquivos preservam apenas uma parte dos documentos 

produzidos pelas sociedades e que a seleção é parte dos processos socialmente determinados 

são aspectos a serem considerados na formação ético-política dos profissionais da informação, 

pois o trabalho desses profissionais “com o que chamamos neste ponto de nossas reflexões de 

memória histórica” (FREITAS; GOMES, 2004, p. 8-9), requer uma visão crítica da profissão 

em um território historicamente construído com base em práticas conservadoras dominantes. 

As questões éticas a serem pensadas no âmbito das especificidades de cada sociedade 

em relação ao trabalho informacional e ao direito à informação, memória e cultura, segundo 

as autoras, incluem: 

 

Discussão e reconstrução antropológica do conceito de cultura; Análise 

histórica e política do que hoje no ocidente chamamos de cultura erudita, 

cultura popular e cultura de massas; Análise das ênfases culturais hoje 

dominantes nos chamados lugares de memória; Debate ético sobre o 

compromisso profissional com os saberes de todos os setores sociais; 

Análise dos fluxos informacionais em setores populares; Compreensão do 

papel da linguagem na complexa representação dos setores populares; 

Extensão da noção de história para além da historiografia oficial; Análise do 

direito à informação e à cultura e sua relação com os compromissos do 

profissional da informação; Estudo do papel do Estado no âmbito 

informacional; Análise da trajetória histórica do profissional na informação e 

seu papel nas relações políticas, econômicas e culturais envolvidas com a 

informação; Crítica das representações dominantes dos papéis da informação 

e da tecnologia na contemporaneidade e suas relações com o direito à 

informação. (FREITAS; GOMES, 2004, p. 9). 

 



105 
 

Ao cenário de iminente catástrofe esboçado pela “Sociedade da Informação” no início 

dos anos 1990, período no qual os autores trabalhados realizaram suas reflexões, cabem 

algumas questões mais gerais, apresentadas por Craig: por que as transformações tecnológicas 

ocorriam de forma tão acelerada e como manter documentos em meio a essa aceleração? Para 

onde migram as funções tradicionalmente executadas pela área? Em que terreno a área se 

posiciona diante da instabilidade legada pelas tecnologias de comunicação e seu impacto na 

produção de documentos e nos fazeres dos arquivistas modernos? Todas as mudanças 

ocorreram em um período no qual os arquivistas modernos teriam conseguido algumas 

parcerias com os gestores e gerenciamento de documentos em papel, trazendo ao profissional 

de arquivos novas incertezas de um futuro que começava a chegar e cobrava desse 

profissional ajustes na sua atuação, sua teoria, suas práticas e relações com profissões 

parceiras (CRAIG, 1992, p. 114). 

Essas questões não perderam a validade mesmo tendo se passado três décadas desde 

que foram pontuadas, e a explicação para a sua perenidade está nos impactos da economia e 

da política global sobre diferentes países. As transformações sociais são decorrentes de 

aspectos relacionados à política e à economia, e à forma como a sobrevivência das relações 

mercadológicas afeta a organização do trabalho de várias categorias profissionais. 

Segundo Craig, arquivistas e outros profissionais da informação estariam na disputa 

por recursos e apoio para a realização de suas atividades essenciais e, por este motivo, 

competindo por clientes. O valor e a missão social desses profissionais seriam medidos e 

justificados pela manutenção dos clientes através de patrocínio, exigindo do profissional 

aptidão para competir condicionado pela tecnologia e suas demandas, assim como pelas novas 

urgências por elas incrementadas (CRAIG, 1992, p. 114, tradução nossa). Segundo a autora: 

 

Nossa visão de mundo tradicional foi em grande parte destruída pelo 

impacto da eletrônica. Poucas de nossas convenções de trabalho 

desenvolvidas dentro de uma cultura documental que agora está em eclipse 

parecem ser sagradas. Suposições que antes eram consideradas naturais, 

como a preservação física de documentos e o valor permanente de algumas 

informações, não são mais tidas como certas. Muitos arquivistas 

profundamente preocupados nos encorajam a fazer mudanças em nossas 

práticas e em nossas teorias tradicionais, ambas em grande parte derivadas 

de uma ampla aceitação dos princípios de custódia. No lugar da trindade 

sequencial de aquisição, preservação e disponibilidade, os serviços públicos 

orientados para o cliente são instados como um dispositivo comprovado para 

orientar os arquivos pós-modernos. Os valores, ao que parece, são relativos 

às necessidades, a permanência é uma função das mudanças nas 
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necessidades humanas e a disponibilidade de informações é o objetivo de 

todas as atividades35. (CRAIG, 1992, p. 114-115, tradução nossa). 

 

A preocupação dos arquivistas com as mudanças, suas causas e efeitos resultaria de 

uma falta de transparência nas relações entre esses profissionais e os de outras categorias. “A 

própria palavra archives, transformada de substantivo em verbo, foi ‘sequestrada’ pelos 

‘trabalhadores de dados36’”. O termo “arquivo” foi substituído pelo verbo “arquivar”, 

denotando uma apropriação através da linguagem das “responsabilidades dos arquivistas” 

pelos tecnólogos, profissão que surge com o recrudescimento do liberalismo, criando uma 

disputa corporativista entre esses “novos” profissionais e os arquivistas pela sobrevivência no 

contexto da competitividade dominante (CRAIG, 1992, p. 115). 

Esse é apontado por Craig como o ponto de vista dos arquivistas em relação ao seu 

lugar na “Sociedade da Informação”, onde ambientes de registros diferenciados e uma nova 

ecologia de informações colocavam à prova a relevância da profissão, disseminando um forte 

pessimismo ocasionado pela constatação de que “um futuro arquivístico abençoado com 

apoio, dinheiro e reconhecimento estaria fora da realidade37” (ibidem, p. 115). Segundo Craig: 

 

[...] Como nos preparamos para o futuro? Como nos reorientamos e nos 

reequipamos? Como educamos novos arquivistas? Em outras palavras, quais 

estratégias ajudarão a profissão a enfrentar o futuro com mais confiança e 

menos angústia existencial? Embora não possamos prever a forma dos 

arquivos no futuro, nem confirmar que os arquivistas sobreviverão de uma 

forma reconhecível, podemos dizer com certeza empírica que os arquivistas 

enfrentam o futuro inseguros sobre o que estamos perseguindo. Somos 

gestores de informação? Somos um dos ofícios de construção da história? 

Ou somos especialistas em registros? Essa incerteza é parcialmente 

produzida por nós. É, em minha opinião, em grande parte derivada de uma 

lacuna em nossa personalidade profissional; estamos entrando no futuro 

sobrecarregados com um passado fragmentado que mina nossa identidade38. 

(CRAIG, 1992, p. 115, tradução nossa). 

 
35 No original em inglês: “Our traditional world view has largely been shattered by the impact of electronics. 

Few of our working conventions developed within a documentary culture that is now in eclipse appear to be 

sacred. Assumptions that once were considered natural, such as the physical preservation of documents and the 

permanent value of some information, are no longer taken for granted. Many deeply concerned archivists urge us 

to make wholesale changes in our practices and in our traditional theories, both largely derived from a wide 

acceptance of custodial principles. In place of the sequential trinity of acquisition, preservation, and then 

availability, client-driven public services are urged as a proven device to orient the postmodern archives. Values, 

it seems, are relative to needs, permanence a function of changing human requirements, and availability of 

information the goal of all activities”. (CRAIG, 1992, p. 114-115). 
36 No original em inglês: “The word archives itself, transformed from a noun into a verb, has been hijacked by 

‘data workers’” (ibidem, p. 115). 
37 No original em inglês: “An archival future blessed with support, money, and recognition is so patently at odds 

with reality” (idem). 
38 No original em inglês: “How do we fit ourselves for the future? How do we reorient ourselves and retool? 

How do we educate new archivists? In other words, what strategies will help the profession meet the future with 

more confidence and less existential angst? Although we can neither predict the shape of archives in the future 
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Suas questões refletem a encruzilhada na qual os arquivistas se encontravam desde que 

uma revisão do objeto de estudo da área começou a ser feita, na ruptura entre a tradição 

histórica positivista e a criação de um paradigma social para a área pensado por outras 

disciplinas (História, Antropologia, Ciências Sociais). Ao mesmo tempo, ocorria a dominação 

do discurso tecnocrático sobre as práticas de tratamento documental, muito enfatizado por 

“estratégias de avaliação e seleção” e pela produção de memórias oficiais para usufruto do 

Estado em diferentes países. 

Os arquivistas não eram os mesmos do século XIX, período de criação da teoria de 

fundos e a partir dela, dos primeiros manuais, mas também não eram os “modernos” 

profissionais da informação. Craig questiona se seriam eles, na década de 1990, especialistas 

em documentos assumindo a remodelagem de suas metodologias e repensando sua história, e 

se esse caminho ofereceria as condições demandadas à permanência da profissão como 

socialmente relevante por meio da criação da história dos documentos e da profissão, 

vislumbrando um futuro possível (CRAIG, 1992, p. 115-116). 

No que tange aos documentos e à sua história, a virada metodológica em direção à 

contextualidade atendeu às questões identificadas após quase um século de criação da teoria 

de fundos, abrangendo arquivos constituídos por documentos analógicos e digitais. As 

demandas profissionais visavam à visibilidade da amplitude do contexto arquivístico e à 

manutenção do continuum dos documentos. O conhecimento da história da profissão 

possibilitou redefinir novos trajetos para o tratamento documental e os rumos da profissão 

(CRAIG, 1992, p. 117-118). 

Os aspectos competitivos embutidos nas especulações em torno da obsolescência das 

profissões foram enfatizados pela criação dos documentos digitais, mas acentuaram divisões 

de tarefas já existentes, pelo menos nas áreas de atuação dos arquivistas. O investimento no 

incremento tecnológico de cunho mercadológico possibilitou que essa competição se acirrasse 

pela via do domínio das tecnologias, desgastando o valor cultural e social dos conhecimentos 

dos profissionais de arquivos. Seria pertinente verificar, no contexto brasileiro, como foram 

criadas e consolidadas tanto a formação quanto a ocupação do campo profissional, 

 
nor confirm that archivists will survive in a recognizable form, we can say with empirical certainty that 

archivists face the future unsure of what we are pursuing. Are we managers of information? Are we one of the 

building trades of history? Or are we specialists in records? That uncertainty is partly of our own making. It is, in 

my opinion, largely derived from a gap in our professional personality; we are entering the future burdened with 

a fragmented past that undermines our identity” (CRAIG, 1992, p. 115). 
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principalmente a partir dos anos 1970, a fim de compreender o perfil desse profissional nesse 

contexto. 

Para Cook, a tarefa de valoração de documentos, arquivos e acervos é tão complexa 

quanto as sociedades representadas através deles. “Em quais fundamentos – e refletindo quais 

valores cambiantes – se apoiaram os arquivistas para decidir quem deveria ser admitido em 

suas casas de memória e quem deveria ser delas excluído?” (COOK, 2018, p. 19-20). 

Decisões a respeito de valorações tomadas por arquivistas e instituições são suscetíveis a 

constantes mudanças (idem). O autor, assim como Craig, partilha da opinião de que a 

construção da identidade pessoal e profissional pelos sujeitos se apoia no senso histórico e na 

consciência dessas construções, pois, sem continuidade com o passado, os rumos do futuro 

perdem legitimidade (CRAIG, 1992, p. 121), o que só pode ser evitado pelo conhecimento 

das lutas intelectuais pregressas, usufruto das experiências e poder de escolha para não repetir 

os erros do passado (idem). 

Os dilemas dos arquivistas sobre o que preservar, como preservar, por que etc. 

incluem a temática da avaliação, pelo fato de não ter sido abordada pelo Manual dos 

holandeses e pelos elaborados no século XIX ‒ a não abordagem do tema da avaliação e 

seleção durante mais de meio século após a publicação da obra demonstra as dificuldades de 

lidar com suas complexidades, apesar da sua relevância social. Isto é indício de que a 

definição de responsabilidades na construção da memória permaneceu inerte à luz da 

literatura da área; nas práticas, no entanto, imaginamos que, provavelmente, avaliações, 

seleções e eliminações foram executadas. Segundo Craig: 

 

[...] Pareceria um truísmo que não pudéssemos decidir o que manter ou como 

manter, a menos que entendamos a história dos documentos, das práticas de 

manutenção de registros e dos métodos de comunicação. 

Surpreendentemente, nenhum desses assuntos recebeu muita atenção dos 

arquivistas. Em vez disso, mais tempo foi gasto analisando o conteúdo 

informativo dos registros ou, ainda mais criticamente, ao que parece, 

avaliando as vantagens das técnicas de gerenciamento em massa destinadas a 

reduzir o volume físico de documentos a um tamanho administrável. Nossa 

tendência a nos concentrar em questões muito práticas não é apenas um 

acidente de temperamento, mas uma necessidade urgente da vida. O espaço e 

os recursos são limitados e o acesso aos registros nunca é fácil de fornecer. 

No entanto, essa tendência pragmática expôs os arquivistas a críticas, e de 

áreas muito diferentes. Por um lado, estão aqueles que lamentam nossa 

praticidade sem remorso porque ela nos leva a negligenciar questões teóricas 

e nosso lugar no quadro geral. Por outro lado (inversa e perversamente), 

outros críticos ridicularizam nossas aspirações a uma teoria ‘maior’, 

caracterizando nosso trabalho prático como intelectualmente mundano e não 

digno de teoria. Puxados entre os filósofos e os encanadores, não é 

surpreendente que tenhamos um sentido de anomia. Talvez uma solução para 
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essa tensão seja mudar o terreno da discussão: tanto os arquivistas empíricos 

quanto os teóricos compartilham uma definição restrita de seu campo. 

Ambos seriam reunidos estendendo suas definições para incluir a história 

dos arquivos. Isto fornece uma perspectiva mais ampla para o empirista e 

uma direção prática para o teórico. A história dos arquivos, portanto, tem 

uma utilidade social. A familiaridade com nossa própria história, mesmo que 

interpretada de forma diferente, traz, quase como um desdobramento 

automático, um senso compartilhado de nossa singularidade39. (CRAIG, 

1992, p. 118, tradução nossa). 

 

Em sua revisão de literatura, Cook destaca outros autores que olharam de maneira 

crítica para a profissão de arquivista, sobretudo pela sua responsabilidade em relação à 

memória, dentre eles, Hans Booms (1987), por ter sido o primeiro a defender um “paradigma 

social” para a Arquivologia ‒ o seu artigo sobre avaliação e seleção tornou-se conhecido pelo 

fato de a temática ser discutida no meio arquivístico por um viés mais pragmático e pelo fato 

de seu texto ser um dos primeiros a teorizar sobre o tema ‒, e Hugh Taylor (1987/1988), por 

evidenciar a noção de contextualidade ancorado em teorias da comunicação (COOK, 2018, p. 

39). Segundo Cook: 

 

Ao examinar o discurso arquivístico deste século desde a publicação do 

famoso Manual dos holandeses, de 1898, estou limitando minha análise a 

certos eminentes pensadores europeus, norte-americanos e australianos cujas 

obras encontraram expressão em fontes de língua inglesa. Além disso, 

focalizarei principalmente os pilares gêmeos da atividade, a avaliação e a 

organização/descrição arquivísticas, na medida em que foram afetados pelas 

mudanças observadas nas culturas, nos meios de comunicação e na 

tecnologia, mesmo reconhecendo que se verificaram em nossa área intensos 

debates sobre questões ligadas à preservação, sobre divulgação pública ou 

sobre arquivos como lugar de custódia, entre outros temas. E, considerando 

o público-alvo do periódico canadense Archivaria, em que foi 

originariamente publicado esse artigo, procurei dar certa ênfase às tradições 

desse país, quando necessário, dentro desse discurso da Europa ocidental. 

 
39 No original em inglês: “It would seem to be a truism that we cannot decide what to keep nor how to keep it 

unless we understand the history of documents, of records-keeping practices, and of communications methods. 

Surprisingly, none of these subjects has received much attention from archivists. Rather more time has been 

spent analyzing either the informational content of records or, even more critically it seems, in weighing up the 

advantages of bulk management techniques designed to reduce the physical volume of documents to a 

manageable size. Our penchant for concentrating on very practical issues is not just an accident of temperament 

but a pressing necessity of life. Space and resources are finite and access to records never easy to provide. 

However, this pragmatic bent has exposed archivists to criticism and from very different quarters. On the one 

hand are those who lament our unapologetic practicality because it leads us to neglect theoretical issues and our 

place in the bigger picture. On the other hand (conversely and perversely), other critics ridicule our aspirations to 

"bigger" theory, characterizing our practical work as intellectually mundane and not worthy of theory'". Pulled 

between the philosophers and the plumbers it is not surprising that we have a sense of anomie. Perhaps one 

solution to this tension is to change the ground of discussion: both the empirical and theoretical archivists share a 

restricted definition of their field. Both would be brought together by extending their definitions to include 

archives history. It gives a broader perspective to the empiricist and a practical direction for theorist. Archives 

history, therefore, has a social utility. Familiarity with our own history even if differently interpreted brings, 

almost as an automatic spin-off, a shared sense of our uniqueness” (CRAIG, 1992, p. 118). 
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Evidentemente, existem muitas tradições arquivísticas fora desses limites 

geográficos e linguísticos. (COOK, 2018, p. 21-22, grifos do autor). 

 

Como Cook (idem), concordamos que os temas elencados em sua análise do discurso 

da área são relevantes para repensá-la na teoria e na prática. A avaliação e a 

organização/descrição arquivística estão relacionadas com a noção de contextualidade, 

considerando que é através da avaliação que os acervos são constituídos ‒ os documentos são 

selecionados para os arquivos ou eliminados em circunstâncias nem sempre conhecidas, ou 

são custodiados, ou tratados por meios pós-custodiais. A proveniência e a noção de contexto 

são influenciadas por essas ações, e todas as etapas após a aquisição dependem do que é 

decidido durante a avaliação, o que evidencia sua importância para o processo de construção 

da memória. 

Segundo o autor, as normas publicadas pelo Manual dos holandeses se referem à 

definição de fundo, proveniência e ordem original (COOK, 2018, p. 22-25). Os holandeses 

defendiam que o respeito ao arranjo e aos “sistemas originais de arquivamento de 

documentos” (ibidem, p. 23), possibilitava o conhecimento do contexto administrativo de 

criação dos documentos (idem), apesar de a avaliação não constar como uma função (ibidem, 

p. 24). Cook destacou ainda que o público-alvo das regras foram os arquivistas e os 

documentos de arquivos públicos que inspiraram os arquivistas na época de elaboração do 

manual, sendo a documentação com a qual lidavam do período medieval (idem). 

O Manual dos holandeses influenciou gerações de arquivistas ao longo do século XX, 

dentre eles, Theodore Roosevelt Schellenberg e Hilary Jenkinson, que “o utilizaram como 

base para seus importantes trabalhos” (COOK, 2018, p. 25). Até o final da década de 1970, 

vigorou tecnicamente nos Estados Unidos o tratamento documental de arquivos de acordo 

com o record group, proposto por Schellenberg. Através desse método, o conceito de 

proveniência fora aplicado pelos norte-americanos e canadenses aos documentos, 

considerando o seu conteúdo histórico, o que levou à sua limitada aplicação nas atividades de 

arranjo e descrição, resultando em perda de contextualização e consequentemente ao 

comprometimento das características arquivísticas de muitos fundos. O conhecimento do 

conteúdo histórico dos documentos balizou as práticas de avaliação e descrição de 

documentos públicos, executada por arquivistas cuja formação predominante era a graduação 

em História e o treinamento técnico obtido através da prática nos arquivos públicos (COOK, 

2018, p. 48). 

Com as mudanças na historiografia, de uma abordagem positivista para outra 
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construtivista social, os arquivistas se viram como agentes do contexto sócio-histórico, 

redescobrindo a proveniência através do levantamento da “história do documento”, 

abrangendo os “estudos sobre documentos” e o desenvolvimento de uma “diplomática 

moderna”. Hugh Taylor40 e Tom Nesmith foram os idealizadores dessas mudanças (COOK, 

2018, p. 49). Segundo Cook: 

 

Em apoio a essa iniciativa de renovação da proveniência, sustentei que, 

voltando sua atenção para ‘proveniência, respect dês fonds, contexto, 

evolução, inter-relações, ordem’ dos documentos, ou seja, o tradicional cerne 

de nosso discurso profissional e teórico, os arquivistas poderiam passar do 

paradigma da ‘informação’ para o do ‘conhecimento’, ganhando assim um 

papel de nova relevância na era dos documentos eletrônicos e da 

comunicação em rede (Cook, 1984/85:46, 49). Em vez de substituírem os 

princípios arquivísticos pelos do gerenciamento da informação ou da ciência 

da computação, como alguns então sugeriram, ou de permanecerem 

encerrados no casulo conteudístico de Schellenberg, os arquivistas 

canadenses começaram a descobrir (ou redescobrir) a excitação intelectual 

da informação contextualizada que era o legado de sua própria profissão. Em 

breve surgiu no Canadá toda uma série de estudos arquivísticos visando 

‘explorar a informação sobre proveniência referente aos produtores de 

documentação, a gestão de documentos, e as formas, funções e 

características físicas dos vários documentos arquivísticos’ em todos os 

suportes (NESMITH, 1993:18; 1993a). (COOK, 2018, p. 49, grifos do 

autor). 

 

Este pode ser considerado um retorno da Arquivologia às suas origens, superando os 

limites de seu funcionamento em razão da história ocorrida durante o século XIX e até 

meados do século XX, redirecionando os seus valores para a história do documento na 

perspectiva sócio-histórica. Nesse sentido, a Arquivologia se coloca, de fato, a serviço da 

sociedade e se compromete com o desenvolvimento científico da própria área, construindo um 

novo objeto com outras disciplinas, como a História, a Antropologia e as Ciências Sociais, e 

interagindo socialmente com outros campos, mas sem negligenciar seus interesses. 

O conhecimento da história dos documentos e dos arquivos revigora o interesse pelo 

tratamento documental pelo viés informacional, reforçando a importância da pesquisa tanto 

para o arquivista quanto para os usuários, o que se reflete em melhorias da qualidade dos 

serviços públicos oferecidos (CRAIG, 1992, p. 118). Os resultados desse interesse e 

dedicação proporcionados pelo conhecimento da história dos arquivos ressalta os aspectos 

éticos da profissão e estéticos, através do tipo de discurso entregue nas descrições dos 

arquivos tratados e disponibilizados para a sociedade (idem). Nessa perspectiva, a função 

 
40 O pesquisador criou uma seção permanente de estudos sobre os documentos para as reflexões em torno da 

diplomática moderna na revista Archivaria (COOK, 2018, p. 49). 
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social da área é enfatizada e a responsabilidade do arquivista, socialmente definida na 

sociedade com relação aos acervos e à própria profissão. Para a autora: 

 

O estabelecimento de fortes conexões com o passado conhecido tem um 

efeito associado de desmistificar o futuro desconhecido. Nossas ansiedades 

sobre a forma das coisas por vir foram possivelmente super estimuladas pelo 

exagero geral sobre o futuro que abundou no final dos anos 1980 e no início 

dos 1990. Os arquivistas são facilmente arrastados pela futurologia, em parte 

porque não temos nenhuma âncora na história para nos manter no lugar 

durante as tempestades contemporâneas de mudança. O uso prático da 

história dos arquivos pode ser visto se tomarmos, apenas como um dos 

muitos exemplos, o tema da tecnologia aplicada aos documentos. Os 

fenômenos de comunicação modernos e questões associadas relacionadas 

aos registros não são revolucionários. Nada está mais longe das tabuletas de 

argila do que o disco do computador e a impressão ‒ ou assim parece 

superficialmente. No entanto, em maior ou menor grau, a tecnologia era 

parte integrante dos sistemas de registro antigos e pré-modernos. A 

disponibilidade de materiais para documentos e sua participação nos 

sistemas de comunicação e na lei, para citar apenas duas facetas, foram tão 

importantes no passado, enquanto determinantes estruturais dos registros, 

quanto o são hoje. O domínio da tecnologia durante nosso tempo, o impacto 

onipresente dos métodos digitais em nossos registros e sistemas de 

comunicação, em parte criado pela queda de custos e aumento da 

disponibilidade, obscurece o fato fundamental de que no passado, no 

presente e no futuro é a mente e não as máquinas que fazem registros. Ao 

estudar a história dos documentos, construímos modelos e estruturas para 

examinar os registros atuais e sua relação com os processos humanos. Nossa 

própria história nos fornece experiências concretas de sistemas passados de 

documentação e de informação. Ela desenvolve as habilidades práticas e 

políticas. Precisamos avaliar o que está acontecendo hoje e nos preparar para 

o futuro. A história cria uma imunidade aos efeitos desestabilizadores do 

exagero sobre o futuro dos acontecimentos atuais41. (CRAIG, 1992, p. 118-

119, tradução nossa). 

 

 
41 No original em inglês: “Establishing strong connections with the knowable past has an associated effect of 

demystifying the unknown future. Our anxieties about the shape of things to come have possibly been over-

stimulated by the general future hype abounding in the late 1980s and early 1990s. Archivists are easily swept up 

by futurology partly because we have no anchor in history to hold us in place during the contemporary storms of 

change. The practical use of archives history can be seen if we take, as just one of many examples, the subject of 

technology as applied to records. Modern communications phenomena and associated issues related to records 

are not revolutionary. Nothing is further from clay tablets than the computer disk and printout-or so it seems on 

the surface. Yet, to a greater or lesser extent, technology was an integral part of ancient and premodern record 

systems. The availability of materials for documents and their participation in both communications systems and 

the law, to cite just two facets, were just as important in the past as structural determinants of records they are 

today. The dominance of technology during our time, the ubiquitous impact of digital methods on our records 

and on our communication systems, in part created by falling costs and rising availability, obscures the 

fundamental fact that in the past, the present, and the future it is minds and not machines that make records. By 

studying the history of documents we build models and frameworks in which to examine today's records and 

their relationship to human processes."' Our own history provides us with concrete experience of past systems of 

documents and of information. It develops the practical and political skills we need to assess what is going on 

today and to prepare for the future. History builds up an immunity to the destabilizing effects of future hype and 

current happenstance”. CRAIG, Barbara L. Outward visions, inward glance: archives history and professional 

identity. Archival Issues, v. 17, n. 2, 1992, p. 118-119. Disponível em:  

https://www.jstor.org/institutionSearch?redirectUri=%2fstable%2f41101826. Acesso em: 9 out. 2020. 
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A profissão de arquivista foi socialmente instituída no âmbito das práticas sociais com 

documentos das instituições de Estado e se consolidou historicamente nas atividades de 

tratamento documental e de acesso aos arquivos públicos. Os arquivistas dessas instituições, 

juntamente com outros profissionais (bibliotecários, documentalistas etc.), têm sido 

responsáveis pela construção da memória das sociedades, principalmente as letradas. Além 

disso, as práticas por eles desenvolvidas vêm sendo sujeitadas não apenas aos interesses de 

Estado, mas também aos do mercado. 

 

3.3 Avaliação e memória: um dilema a ser compartilhado entre arquivistas e sociedade 

 

A importância da avaliação nos estudos sobre a contextualidade é destacada na 

literatura analisada, e a sua compreensão envolve mais do que os procedimentos preconizados 

pela gestão de documentos, considerando os agenciamentos da criação dos documentos e seus 

usos em diferentes contextos. 

Os arquivistas empreenderam mudanças nas técnicas de administração, armazenagem 

e acesso automatizado de arquivos após a Segunda Guerra Mundial, mas a avaliação só 

começou a ser analisada criticamente entre as décadas de 1970 e 1980. De acordo com os 

editores do periódico Archivaria, o tema da avaliação não aparecia nas publicações e, quando 

mencionado, era abordado superficialmente (ARCHIVARIA, 1987, p. 69).  

Na década de 1970, as mudanças na historiografia e o descontentamento com as 

metodologias pragmáticas de avaliação desenvolvidas após a Segunda Guerra Mundial 

refletiram os anseios da sociedade em relação aos arquivos (idem). Nesse contexto, foram 

repensados não apenas os problemas dos volumes de documentação acumulada pelas 

administrações institucionais, mas também as disputas entre memória e História. A 

contextualidade surge em decorrência da preocupação com a preservação dos documentos e 

de sua história diante de um mundo em transformação. A publicação do artigo de Hans 

Booms pela revista Archivaria visou suprir demandas de discussões teóricas sobre a temática 

da avaliação arquivística (ibidem, p. 69-70). 

O artigo trata de avaliação, mas enfatiza as relações entre avaliação e aquisição, 

criando possibilidades de diálogo entre o pensamento do autor e de outros autores, como 

Hugh Taylor (1987/1988), Barbara Craig (1992), Terry Cook (1997), Brian Brothman (1991) 

e outros. 

Através do artigo, Booms comunica os resultados das reflexões sobre as propostas 

apresentadas na Sétima Conferência de Arquivos Alemães, em 1971, em uma seção intitulada 
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Archival methods and principles for the acquisition, appraisal, and selection of archival 

material [Métodos de arquivo e princípios para a aquisição, avaliação e seleção de material de 

arquivo] (BOOMS, 1987, p. 71). 

Antes dessa conferência, os temas discutidos nos eventos da comunidade alemã sobre 

os arquivos foram: a função da Arquivologia na sociedade, a utilização dos arquivos como 

fontes históricas, a divulgação e disseminação dos arquivos (idem). Com este texto, Booms 

relacionou as temáticas anteriores à avaliação e aquisição e à sua influência na construção da 

memória social através dos arquivos (idem). 

Consideradas pelo autor as principais e mais complexas funções do arquivista, a 

aquisição e a avaliação de documentos eram por ele vistas de forma associada e como um 

problema-chave para a área, por exigir do profissional a capacidade de integrar metodologias 

e teorias (BOOMS, 1987, p. 71). Segundo Booms: 

 

As apresentações [...] trataram de problemas metodológicos relativos a 

princípios e métodos para a aquisição e avaliação de documentação. 

Empregando uma abordagem mais pragmática, eles realizaram uma revisão 

crítica das técnicas de aquisição de arquivos, tanto as tradicionais quanto as 

recentemente desenvolvidas, e, mais ou menos, trabalharam no sentido de 

uma maior sistematização do processo de avaliação. As quatro baseiam seus 

argumentos em dois pressupostos: por um lado, que as técnicas de aquisição 

de material arquivístico devem ser aplicadas já na fase de pré-arquivamento, 

com os produtores dos documentos; e, por outro lado, que as técnicas de 

avaliação devem ser aplicadas de forma sistemática, com base no princípio 

da seleção positiva, no estágio intermediário ou central dos registros. O 

executivo da Associação de Arquivistas Alemães designou-me a tarefa de 

abordar o aspecto teórico desse problema-chave de aquisição e avaliação de 

arquivos. Esta tarefa envolve levantar questões, através de uma análise 

teórica e crítica, sobre as teorias do valor arquivístico e os critérios de 

avaliação das fontes arquivísticas. O objetivo é tentar penetrar no seio do 

processo arquivístico que determina a formação do nosso patrimônio 

documental42. (BOOMS, 1987, p. 71-72, tradução nossa). 

 

 
42 No original em inglês: “The presentations […] dealt with methodological problems concerning principles and 

methods for the acquisition and appraisal of documentation. Employing a more pragmatic approach, they 

undertook a critical review of traditional as well as newly developed archival acquisition techniques and, more or 

less, worked towards an increased systematization of the appraisal process. All four base their arguments on two 

assumptions: on the one hand, that techniques for the acquisition of archival material must be applied already at 

the pre-archival stage, with the creators of the registries; and, on the other hand, that appraisal techniques must 

be applied systematically, using a principle of positive selection, in the intermediate or records centre stage. The 

executive of the Association of German Archivists assigned me the task of addressing the theoretical aspect of 

this key problem of archival acquisition and appraisal. This task involves raising questions, through a theoretical 

and critical analysis, regarding theories of archival value and criteria for the appraisal of archival sources. The 

objective is to try to penetrate into the heart of the archival process that determines the formation of our 

documentary heritage”. BOOMS, Hans. [1972] Society and the formation of a documentary heritage: issues in 

the appraisal of archival. Archivaria, Canadá, v. 24, Verão, 1987, p. 71-72. Disponível em: 

https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/11415/12357. Acesso em: 9 set. 2020. 
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Para Booms (1987), o estabelecimento dos padrões de análise e seleção e a atribuição 

de valores às fontes são fundamentais para o trabalho dos arquivistas, assim como para a 

formação do patrimônio documental (BOOMS, 1987, p. 71-72). 

A avaliação é de natureza informacional e ideológica, influenciada pelo regime de 

governo de cada país. Nos países capitalistas, por exemplo, tende à reprodução de padrões 

sociais dominados por valores burgueses, para servir ao sistema econômico vigente. A 

articulação entre subjetividade e objetividade na atribuição de valores reflete a luta de classes 

através dos documentos e dos arquivos, assim como o perfil dos acervos custodiados e 

modelos de instituições criadas para preservá-los. Na prática, as ações adotadas para a solução 

dos problemas pragmáticos refletem o pensamento tradicional arquivístico explicitado nas 

regras dos manuais, apartadas das questões filosóficas e políticas que o tema envolve. 

A relativização dos valores científicos e reconhecimento de que a fundamentação dos 

julgamentos deveria se basear na experiência influenciaram Booms na construção de seus 

referenciais epistemológicos em torno da avaliação. Segundo o autor, o indivíduo constrói os 

parâmetros necessários à avaliação baseando-se no fato de que estes são condicionados por 

valores sociais compartilhados em seus grupos e comunidades (BOOMS, 1987, p. 74-75). 

Para o autor: 

 

Isso nos mostra ainda mais claramente quão fortemente o comportamento 

individual está sujeito à orientação básica da sociedade, e quão fortemente o 

julgamento de um indivíduo é governado por ‘precedentes de valor’ (Barion) 

e é formado por ‘preconceitos’ (Gadamer) e ‘suposições subconscientes’ 

(Habermas)43. (BOOMS, 1987, p. 74-75, tradução nossa). 

 

Ao se colocar individualmente ou coletivamente, o arquivista exerce o seu papel de 

avaliador estabelecendo uma relação peculiar entre os condicionamentos sociais e as 

liberdades individuais dos sujeitos e “entre a dependência de um indivíduo dos poderes da 

sociedade e a dependência da sociedade da vontade e capacidade do indivíduo44” (BOOMS, 

1987, p. 75). O reconhecimento da possibilidade de ação individual é o que permite que se 

 
43 No original em inglês: “This shows us even more clearly how strongly individual behavior is subject to the 

basic orientation of society, and how strongly an individual's judgement is governed by "value precedents" 

(Baryon) and is formed by "biases" (Gadamer) and "subconscious assumptions" (Habermas)” (BOOMS, 1987, p. 

74-75). 
44 No original em inglês: “Between an individual's dependency on the powers of society and the dependency of 

society on the will and capacity of the individual” (BOOMS, 1987, p. 74-75). 
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investigue “o papel do arquivista na formação de um patrimônio documental45” (BOOMS, 

1987, p. 75). Para o autor: 

 

Uma investigação desse papel do arquivista deve partir da questão 

preliminar: o que constitui o patrimônio documental de hoje e como se 

forma um patrimônio documental? Sem nos perdermos aqui na 

incontornável abrangência da crítica documental clássica, basta definir o 

patrimônio documental, neste contexto, como a totalidade das evidências 

existentes da atividade histórica, ou como toda a documentação 

remanescente sobre acontecimentos passados. Na medida em que tal 

definição se refere a textos que são armazenados nas formas escrita, 

impressa, fotográfica, mecânica ou automatizada e gerados pelo processo 

social total e ‒ no sentido mais amplo do termo ‒ político, o patrimônio 

documental representa material que é preservado em arquivos, desde que o 

arquivista o tenha considerado digno de ocupar lugar permanente nos 

arquivos. Ao avaliar o valor arquivístico de tal material e, assim, determinar 

se ele deve ser preservado permanentemente nos arquivos, o arquivista 

realiza o ato constitutivo pelo qual os dados sociais são convertidos em 

‘fontes históricas’. Esse ato, que envolve ‘transformar o continuum 

heterogêneo de eventos reais em uma forma discreta e interpretável’, como 

descreveu Artur Zechel, é a atividade arquetípica do arquivista; é o ato de 

formar o patrimônio documental ‒ função que foi atribuída ao arquivista 

pelos respectivos grupos sociais a que serve46. (BOOMS, 1987, p. 75-76, 

tradução nossa). 

 

Os arquivistas do século XX, formados na tradição histórica positivista e influenciados 

fortemente pelos manuais ‒ com seus conceitos e métodos direcionados aos problemas 

enfrentados pelos arquivos públicos ‒ e habituados a atuar no tratamento de grandes volumes 

de documentos acumulados, foram sofrendo mudanças em seus processos de trabalho em 

decorrência não apenas dos rumos da historiografia ‒ que impactou na concepção e 

tratamento das fontes ‒, mas também em decorrência das transformações burocráticas dos 

estados e de suas organizações e da introdução das tecnologias digitais (ibidem, p. 76). 

 
45 No original em inglês: “The role of the archivist in the formation of a documentary heritage” (BOOMS, 1987, 

p. 74-75). 
46 No original em inglês: “An investigation of this role of the archivist must begin with the preliminary question: 

what constitutes the documentary heritage of today and how does a documentary heritage come into being? 

Without losing ourselves here in the unavoidable comprehensiveness of classical documentary criticism, it 

suffices to define the documentary heritage, in this context, as the totality of the existing evidence of historical 

activity, or as all the surviving documentation on past events. Insofar as such a definition refers to texts which 

are stored in written, printed, photographic, mechanical or automated forms and generated by the total social and 

- in the broadest sense of the term - political process, the documentary heritage represents material that is 

preserved in archives, provided that the archivist has considered it worthy to occupy a permanent place in the 

archives. In appraising the archival value of such material, and thereby determining whether it should be 

preserved permanently in the archives, the archivist performs the constitutive act by which societal data are 

converted into "historical sources." This act, which involves "transforming the heterogeneous continuum of real 

events into an interpretable, discrete form," as Artur Zechel has described it, is the archetypal activity of the 

archivist; it is the act of forming the documentary heritage - a function that has been assigned to the archivist by 

the respective social groups which he or she serves. 
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Segundo Booms (1987), tais mudanças modificaram o tratamento documental dos arquivos e 

a função dos arquivistas: 

 

Esta função sofreu uma transformação qualitativa na última geração de 

arquivistas. Originalmente, a eles competia a coleta e preservação das 

‘sobras’ retidas mais ou menos esparsa e aleatoriamente. Então, à medida 

que o volume de material com potencial de fazer parte do patrimônio 

documental passou a ultrapassar os limites do que poderia ser fisicamente 

incorporado a esse patrimônio documental, essa função passou a abranger 

principalmente a aquisição e preservação de material escolhido de forma 

mais ou menos criteriosa de armazenagens superabundantes. Além disso, o 

tributo dessa mudança qualitativa nas funções profissionais do arquivista 

acelerou rapidamente quando os arquivistas ganharam o monopólio da 

formação do registro documental, pelo menos no domínio dos registros 

públicos, e assim direcionaram para si mesmos toda a força desse inchaço e 

inundação de informações47. (BOOMS, 1987, p. 76, tradução nossa). 

 

Com o adensamento do volume de informação e documentos produzidos e 

acumulados pelas sociedades, as estratégias baseadas na construção de espaços de guarda 

foram definidas em razão de questões econômicas, demandando a adoção de novos critérios 

de avaliação e seleção. Essas ações dos arquivistas não foram sustentadas por reflexões 

teóricas, apesar de sua luta pela assunção de responsabilidade no processo avaliativo e desses 

profissionais terem assumido a responsabilidade pelas decisões em torno do legado 

documental. Segundo Booms: 

 

Esse fardo arquivístico de responsabilidade por um problema que parece 

virtualmente insolúvel representa, na área de registros públicos, o outro lado 

de uma posição à qual os próprios arquivistas aspiraram inabalavelmente. Na 

Alemanha, como Wilhelm Rohr e Gerhard Enders descrevem, os arquivistas 

tiveram que lutar amargamente por seu monopólio sobre a seleção de 

registros departamentais. Mesmo na Prússia, onde, já em 1833, foram 

emitidas as primeiras ordens de destruição de registros, levou mais de 100 

anos até que uma ordem administrativa estabelecesse a seguinte regra: ‘A 

decisão final sobre se o material de registro que deve ser destruído pode e 

deve ser tomada apenas pelo arquivista profissional; ou seja, nenhuma 

destruição de arquivos pode ocorrer sem sua participação’. Em outras 

palavras, nenhum registro público potencialmente arquivístico sobreviverá 

 
47 No original em inglês: “This function has undergone a qualitative transformation in the last generation of 

archivists. Originally, it consisted of collecting and preserving more or less sparsely and randomly retained 

"leftovers." Then, as the volume of material with the potential of forming part of the documentary heritage began 

to exceed the limits of what could be physically incorporated into that documentary heritage, this function 

changed to comprise mainly the acquisition and preservation of material chosen more or less thoughtfully from 

out of an overabundant store. What is more, the rate of this qualitative change in the professional functions of the 

archivist accelerated rapidly when archivists gained a monopoly in forming the documentary record, at least in 

the domain of public records, and thereby directed towards themselves the full force of this swelling flood of 

information” (BOOMS, 1987, p. 76). 
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para a posteridade se não tiver passado pelo escrutínio do arquivista48. 

(BOOMS, 1987, p. 77, tradução nossa). 

 

Desde a década de 1970, a função social do arquivista vem sendo associada à 

responsabilidade desse profissional na formação da memória das sociedades, apesar da 

clássica imagem do guardião imparcial de documentos históricos disseminada pelos manuais 

ainda ser representada com desenvoltura por muitos profissionais no século atual. 

Criticamente, no entanto, há os que estão atentos aos abusos da memória pela história oficial e 

às finalidades ideológicas dos mecanismos que sustentam a aquisição e avaliação para esses 

fins, propondo mudanças de perspectiva. Sobretudo, pela incorporação das informações 

relativas às decisões tomadas durante as avaliações às descrições arquivísticas, para que as 

sociedades, participando ou não desses processos, conheçam os acervos que representam a 

sua memória, como eles foram constituídos e que resultam da decisão de determinados 

agentes. 

Para Booms, a atuação do arquivista é crucial para o trabalho de avaliação e aquisição, 

e o conhecimento da disciplina histórica é necessário à compreensão dos fatos históricos e das 

questões políticas dos contextos em que ocorrem a formação e o desenvolvimento desse 

profissional (BOOMS, 1987, p. 78). Esse processo impacta no tratamento documental de 

acervos arquivísticos, administrativos (correntes e intermediários) ou históricos (permanentes) 

(idem). 

A avaliação assume importância maior na compreensão das contextualidades dos 

documentos, conforme apresentada na Arquivologia canadense por Hugh Taylor (1997/1998), 

arquivista de origem inglesa que migrou para o Canadá na década de 1960. Na história dos 

documentos, cabe ao arquivista documentar o processo decisório, os participantes etc. Hugh 

Taylor foi influenciado principalmente pelos estudos sobre comunicação e mídia realizados 

por Harold Innis e Marshall McLuhan. Ao se basear nos temas abordados pelos dois autores 

sobre os novos documentos audiovisuais e eletrônicos e sobre o impacto das tecnologias de 

comunicação globais sobre os documentos e a sociedade, por uma perspectiva “ecológica, 

 
48 No original em inglês: “This archival burden of responsibility for a problem that seems virtually insolvable 

represents, in the area of public records, the flip-side of a position to which archivists themselves have 

unswervingly aspired. In Germany, as Wilhelm Rohr and Gerhard Enders describe it, archivists have had to fight 

bitterly for their monopoly over the selection of departmental records. Even in Prussia, where, as early as 1833, 

the first orders for records destruction were issued, it nevertheless took more than 100 years before an 

administrative order set down the following rule: "The final decision concerning whether registry material is to 

be destroyed can and must be made only by the professional archivist; that is to say, no destruction of files may 

occur without his participation." In other words, no public records that are potentially archival will survive for 

posterity if they have not passed the scrutiny of the archivist” (BOOMS, 1987, p. 77). 
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holística e espiritual” (COOK, 2018, p. 45-46). Taylor propôs uma nova abordagem para a 

teoria de fundos. 

Taylor se destacou, segundo Cook (idem), por chamar a atenção dos arquivistas para 

as mudanças sociais ocorridas ao longo do século XX, para o fato de que os documentos de 

arquivo integram contextualidades e para as mudanças na historiografia que repercutiram na 

visão das fontes pelos pesquisadores (idem). A contribuição de Taylor, segundo Cook: 

 

Livrou muitos arquivistas canadenses e internacionais de seu ‘desvio 

histórico’ de pesquisar antigos documentos e instalou-se firmemente na era 

da informação dos documentos eletrônicos, das redes de comunicação 

global, das preocupações comunitárias locais com seu patrimônio, e das 

iniciativas biorregionais. Assim conseguiu ele revitalizar o sentido de 

contextualidade (ou proveniência) dos documentos, investigando as ricas 

interconexões entre a sociedade e o registro documental, entre o ato e o 

documento [...]. (COOK, 2018, p. 45-46). 

 

Taylor defendeu que os sentidos dos documentos não estão neles, mas no seu 

contexto, e que a sua compreensão elucida as ações que lhes deram origem, pois seus 

significados estão relacionados às tradições e costumes de que são testemunho de prova, 

motivo pelo qual as contextualidades, ou “história dos documentos”, devem ser conhecidas. 

Na realidade, esse conhecimento ocorre através da construção dessa história e da identificação 

das ações e meios através dos quais os documentos foram criados e acumulados (COOK, 

2018, p. 46). 

Na visão de Taylor sobre os contextos arquivísticos como parte de um contexto sócio-

histórico, os arquivistas devem prestar serviços à sociedade em geral e não apenas aos poderes 

de Estado. Sua “história dos documentos” articula os arquivos aos “contextos sociais, 

filosóficos e tecnológicos” por meio das tradições europeia e norte-americana, incluindo os 

documentos eletrônicos e virtuais. O autor alia os conhecimentos da arquivística construídos 

sobre os documentos históricos aos “padrões e conexões” dos novos documentos, 

considerando a continuidade entre produção e acumulação dos registros pelos produtores, ao 

invés da fragmentação e compartimentação (COOK, 2018, p. 48). 

Taylor chama a atenção para as mudanças nas relações entre homem e natureza e entre 

natureza e história (TAYLOR, 1987/1988, p. 13). A aceleração dos processos sociais 

desencadeada pelo progresso científico e tecnológico fez com que a relação entre documento 

e informação passasse a ser vista pela sociedade de outra forma (idem). A invenção das armas 

atômicas, por exemplo, provocou mudanças irreversíveis no mundo e na forma do homem 



120 
 

compreendê-lo (idem). A natureza passou de “palco no qual a história se desenrolava49” para 

um lugar ameaçado no qual se corrompeu a relação entre natureza e história (TAYLOR, 

1987/1988, p. 13). Segundo o autor: 

 

A bomba em si é pura informação que define nossas obsessões e modos de 

pensar no presente, o qual Einstein também nos advertiu que teríamos de 

mudar e mudar muito rápido. Isso se aplica tanto aos arquivistas quanto a 

qualquer outra pessoa. Se você achar esta metáfora difícil de entender, então 

a exploração, destruição e poluição dos recursos naturais, vastas 

desigualdades econômicas e o poder das corporações transnacionais e do 

complexo militar-industrial testemunham a consumação da era industrial, 

grosseiramente acelerada pelo mundo eletrônico de uma chamada ‘sociedade 

da informação’ em seu estágio de transição da velha ordem. Não peço 

desculpas por sair dos limites estreitos do escritório burocrático, do centro de 

registros e dos arquivos, porque acredito que o mal-estar que tanto Terry 

Eastwood quanto Terry Cook percebem como assombrando a prática 

arquivística canadense está intimamente ligado ao colapso de uma cultura e 

o surgimento de outra que afeta a sociedade como um todo [...]. Encontrar 

um caminho pode ser uma questão de encontrar nosso caminho de volta, não 

para alguma simplicidade feliz de algum passado arquivístico idealizado, 

mas para a natureza de nossa humanidade, quem somos e o que somos, 

enquanto lutamos com as extraordinárias liberdades e restrições de 

automação e comunicação eletrônica em geral50. (TAYLOR, 1987/1988, p. 

13, tradução nossa). 

 

Taylor se referiu à necessidade de os arquivistas criarem um paradigma para a área, 

pelo fato de a História enquanto disciplina ter sido atualizada em seus métodos e dos arquivos 

não atenderem mais à História e à memória social, na medida em que a sociedade não se 

encontrava satisfatoriamente representada através delas. Além disso, a Arquivologia 

precisaria resolver questões relativas à sua identidade e objeto, sob o risco de se perder da 

História e de sua própria história (TAYLOR, 1987/1988, p. 14). 

 
49 No original em inglês: “Stage on which history was played”. TAYLOR, Hugh. Transformation in the archives: 

technological adjustment or paradigma shift. Archivaria, v. 25, p. 13, Inverno 1987/88. Disponível em: 

https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/11451/12394. Acesso em: 9 set. 2020. 
50 No original em inglês: “The bomb is itself pure information defining our present obsessions and modes of 

thinking which Einstein also warned us would have to change and change quite fast. This applies as much to 

archivists as anyone else. If you find this metaphor hard to take, then the exploitation, destruction, and pollution 

of natural resources, vast economic inequalities, and the power of transnational corporations and the military-

industrial complex bear witness to the consummation of the industrial age, grossly accelerated in the electronic 

world of a so-called "information society" in its transitional stage from the old order. I make no apology for 

moving outside the narrow bounds of the bureaucratic office, the records centre, and the archives, because I 

believe that the malaise which both Terry Eastwood and Terry Cook perceive as haunting Canadian archival 

practice is closely bound up with the breakdown of one culture and the emergence of another which affects 

society as a whole. We are awash in a sea of mega-choice as we lay down the jigsaw puzzle and take up the 

transformer. Finding a way through may be a matter of finding our way back, not to some happy simplicity of 

some idealized archival past, but to the nature of our humanity, who we are and what we are about, as we 

grapple with the extraordinary freedoms and constraints of automation and electronic communication in general” 

(idem). 
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Assim como Taylor (1987/1988), Craig (1992), também utilizou a metáfora da bomba 

em suas colocações sobre a paralisia e inércia dos arquivistas quando confrontados com as 

mudanças sociais e reflexos na profissão e objeto de trabalho. Segundo a autora: 

 

No final da década de 1940, o psicólogo Erik Homberger Erikson forneceu a 

definição clássica de choque de bomba, uma condição funcional que torna a 

pessoa incapaz de lidar até com as demandas mais modestas da vida 

cotidiana. Na definição de Erikson, o trauma ocasionado por um choque 

danifica as pessoas, despojando-as de um senso de identidade pessoal e 

continuidade histórica. Assim como a identidade pessoal está ancorada em 

um forte sentido histórico, também o é nossa identidade profissional - ambas 

vêm da capacidade de experimentar a si mesmo como algo que tem 

continuidade. Certamente, se você não tem nada para olhar para trás, e com 

orgulho, você não tem nada para olhar para frente com esperança. Por mais 

banal que seja, em nosso passado está nosso futuro - sem dúvida, as 

sementes de nosso futuro estão germinando no solo do passado51. (CRAIG, 

1992, p. 121, tradução nossa). 

 

Os dois autores se preocupam com a inserção cultural da profissão e seu papel social. 

Na transformação dos documentos, é preciso considerar que a informação sempre existiu, 

com ou sem o domínio da escrita (antes dela já existiam a língua e os sinais). O ato de 

documentar é parte de uma cultura que se modifica ao longo dos séculos, assim como novos 

documentos são criados. 

A avaliação e seleção de documentos de arquivo são temáticas relacionadas por Taylor 

à ecologia. Segundo o autor, os arquivistas deveriam avaliar os arquivos considerando o 

impacto das tecnologias de informação sobre eles e questionando sua atuação diante do 

caráter efêmero dos documentos automatizados no presente e do valor dos documentos para a 

memória (TAYLOR, 1987/1988, p. 17). Para o autor: 

 

Quão importante é tudo isso? Os arquivistas torcem as mãos pela perda do 

documento automatizado que é, no presente e proporcionalmente, muito 

maior do que a perda dos documentos em papel. Será porque continuamos a 

valorizá-lo como se fosse um registro no papel e aplicamos todos aqueles 

critérios históricos que herdamos da era do papel? Se a própria ‘história’ vier 

a ser vista de forma diferente, e não me refiro apenas aos assuntos que 

interessam ao historiador, talvez tenhamos de alterar radicalmente nossos 

 
51 No original em inglês: “In the late 1940s, the psychologist Erik Homberger Erikson provided the classic 

definition of shell-shock, a functional condition that renders a person incapable of coping with even the most 

modest demands of everyday life. In Erikson's definition the trauma occasioned by a shock damages people by 

stripping them of a sense of personal sameness and historical continuity. Just as personal identity is anchored in a 

strong historical sense so is our professional identity-both come from the ability to experience self as something 

that has continuity. Surely if you have nothing to look backward to, and with pride, you have nothing to look 

forward to with hope. Trite though it may be, in our past lies our future - without a doubt, the seeds of our future 

are germinated in the soil of the past” (CRAIG, 1992, p. 121). 
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critérios de seleção e avaliação. Talvez a nossa capacidade de manipular o 

que salvamos possa compensar em alguma medida, para a maior parte do 

que está perdido, o que em papel seria totalmente incontrolável. Em uma 

sociedade oral em que a tagarelice e a tomada de decisões diárias não têm 

registro escrito, a memória humana preserva apenas o que é absolutamente 

necessário para a sobrevivência cultural. O que realmente precisamos? 

Talvez devamos aprender a recuperar mais com menos. Quanto do 

documento em papel armazenado em nossos arquivos é, ou será, 

recuperável, dada a vida útil do papel e o custo da conversão trans mídia, 

que provavelmente não será barata durante a vida útil do papel envolvido? 

Talvez tenhamos caído na ilusão de que mais e mais registros representam 

um aumento proporcional em conhecimento e sabedoria, mas pode haver 

uma lei de rendimentos decrescentes operando aqui. ‘Uma biblioteca... é 

antes de tudo um arquivo ou repositório no qual a sociedade pode encontrar 

o que já aprendeu’. Isso é escrito por um bibliotecário com, à primeira vista, 

um uso bastante curioso do termo ‘arquivo’, ainda assim, uma biblioteca 

pode ser considerada como um ‘arquivo’ impresso de incontáveis autores 

que contam o que aprenderam, porque os livros são ‘sobre’ materiais 

primários. Há algo mais a aprender com alguns dos materiais primários de 

nossos arquivos? Talvez a avaliação deva abranger um campo mais amplo se 

quisermos preservar permanentemente apenas o que precisamos. Da mesma 

forma, as bibliotecas que também apresentam o problema de deterioração do 

papel podem descartar seu material menos valioso com base em fontes 

primárias se essas fontes ainda sobreviverem nos arquivos. Isso, é claro, é 

simplesmente uma ideia que pode ser rejeitada sem maiores considerações. 

Você deve ser o juiz. A avaliação não pode, em qualquer caso, evitar ser 

subjetiva52. (TAYLOR, 1987/1998, p. 17, tradução nossa). 

 

O autor nos apresenta muitas questões que, embora tenham sido feitas há três décadas, 

não estão ultrapassadas hoje, como o papel da avaliação para a memória social e os resultados 

da aplicação dos procedimentos de gestão de documentos na solução de questões das políticas 

de justa memória para a composição dos acervos arquivísticos. Os arquivistas estão atentos 

 
52 No original em inglês: “How important is all this? Archivists wring their hands over the loss of the automated 

record which is, at present and proportionately, so much higher than is the loss of paper records. Is this because 

we continue to value it as if it were a paper record and apply all those historical criteria which we have inherited 

from the age of paper? If ‘history’ itself comes to be viewed differently, and I do not just mean the subjects that 

interest the historian, then we may have to radically alter our criteria for selection and appraisal. Perhaps our 

capacity to manipulate what we do save may compensate in some measure for the bulk of what is lost, which in 

paper form would have been totally unmanageable. In an oral society where the daily chatter and decision-

making is without written record, the human memory preserves only that which is absolutely necessary for 

cultural survival. What do we really need? Perhaps we must learn to retrieve more from less. How much of the 

paper record stored in our archives is, or ever will be, retrievable, given the shelf-life of paper and the cost of 

transmedia conversion which is unlikely to be cheap within the lifetime of the paper involved? Perhaps we have 

been trapped in the illusion that more and more records represent a proportional increase in knowledge and 

wisdom, but there may be a law of diminishing returns operating here. ‘A library ... is first of all an archive or 

repository in which society can find what it has already learned’. This is written by a librarian with, at first sight, 

rather a curious use of the term ‘archive’, yet a library might be considered as a printed ‘archives’ of countless 

authors recounting what they have learned, because books are ‘about’ primary materials. Is there any more to be 

learned from some of the primary materials in our archives? Perhaps appraisal should embrace a wider field if 

we are to preserve permanently only what we need. Likewise, libraries which also have the problem of paper 

deterioration may dispose of their less valuable material based on primary sources if these sources still survive in 

archives. This, of course, is simply an idea which can be rejected without further consideration. You must be the 

judge. Appraisal cannot, in any case, avoid being subjective” (TAYLOR, 1987/1988, p. 17). 
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para o fato de que a avaliação e a seleção precisariam ser revistas no âmbito da 

contextualidade? Até onde o ente arquivístico se confunde com a pessoa do arquivista, sua 

bagagem cultural e experiência para avaliar, selecionar, eliminar e arquivar? E qual é a 

amplitude da avaliação, considerando que vários tipos de avaliação ocorrem em diferentes 

instâncias e que, conceitualmente, ela é uma etapa da gestão de documentos executada 

pragmaticamente? 

As questões colocadas dizem respeito a um tema crucial para a formação dos arquivos 

‒ por um lado, pelos procedimentos de gestão de documentos, por outro, pela gestão de 

acervos ‒, o que inclui a aquisição por recolhimento, doação e outros meios que estão 

embutidos nas ideias de Booms em seu artigo da década de 1970 (BOOMS, 1987). Estamos 

cientes de que não é possível preservar tudo e de que a avaliação e a seleção são importantes 

nesse processo, que precisa ocorrer com a participação da sociedade. 

Taylor defende que aos arquivistas caberia identificar, durante a avaliação, o 

significado dos materiais analisados para a sociedade, a fim de compreender as atividades que 

lhes deram origem e não apenas o levantamento dos assuntos de interesse dos pesquisadores; 

um esforço que deveria incluir a abrangência do “simbolismo das formas documentais como 

uma extensão da diplomática” (TAYLOR, 1987/1988, p. 18). 

A ideia construída sobre o arquivista guardião e imparcial dos registros, em 

desconstrução na década de 1980, parece ter tido grande influência sobre Taylor (1987/1988) 

quando escreveu o artigo, daí sua menção ao profissional como sujeito histórico e não como 

parte da engrenagem de uma máquina. Fica evidente a crítica aos arquivistas em relação à sua 

atuação, muito mais ligada aos interesses do Estado do que aos da sociedade, como ação 

política, transparente e ativa em suas funções sociais. 

Suas críticas aos arquivistas perdidos no “desvio histórico” e na postura tecnocrática 

assumida na sociedade da informação têm como contexto a especialização dos saberes no 

atendimento às demandas do Estado e aos rumos da política internacional cada vez mais 

aderida à economia liberal, distanciadas da importância cultural da área e do profissional para 

a sociedade. Este profissional especializado se ocupara pouco do pensamento sobre os 

constructos teóricos propostos pela teoria clássica e das dificuldades de sua aplicabilidade ao 

tratamento dos novos documentos ao priorizar, nos arquivos, a dupla recuperação da 

informação e usuários interessados. A proveniência arquivística é identificada como um 

desses constructos que deixaram de ser pensados, assim como a avaliação e a seleção. Em 

síntese, Taylor descreve, mais uma vez metaforicamente, o seu pensamento em relação a 

essas questões da seguinte forma: “em muitos aspectos, nós, arquivistas, parecemos 
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encanadores. Nossos documentos são como canais através dos quais a informação ‘flui’ em 

direção ao usuário53” (TAYLOR, 1997/1998, p. 25). 

Diferentemente desse quadro, para o autor, a dinâmica dos documentos requer que os 

arquivistas os compreendam como atos e ações ‒ e, nesse sentido, o formato faz a diferença ‒ 

“porque o meio impõe um significado próprio que não pode ser separado do documento54” 

(idem). Não sendo possível recapturar o ato, o que resta é o documento, o “instrumento 

residual” representativo do “ato ou feito” e “limitado pelo simbolismo de sua linguagem55” e 

natureza documental (idem). Para o autor: 

 

É essa percepção que leva David Bearman a perguntar ‘qual é o propósito 

dos sistemas de informação arquivística?’. Ele responde: ‘para fornecer 

responsabilidade documental. Essa responsabilidade é importante, não tanto 

para nos dizer o que está nos arquivos, mas para nos dizer como veio a estar 

lá’ [...]. O acesso e a análise do conteúdo dos arquivos são outra coisa. A 

‘responsabilidade documental’ nos fez olhar novamente para nossas antigas 

definições, como de fato sempre fizemos. Os arquivistas devem abandonar o 

modelo que afirma que os documentos têm apenas um único referente e criar 

um sistema que reconheça que eles são criados e mantidos como parte de 

redes burocráticas complexas56. (TAYLOR, 1987/1988, p. 26, tradução 

nossa). 

 

As preocupações de Taylor com as contextualidades dos documentos e arquivos 

estavam relacionadas à sua percepção dos impactos dos meios de comunicação nas relações 

sociais, com a sobreposição da economia de mercado nos negócios de Estado e implicações 

no tratamento da informação (e dos documentos), com os usos da informação como 

mercadoria e, de forma ampla, com as consequências dessas questões para as relações 

humanas. Segundo o autor: 

 

 
53 No original em inglês: “In many ways we archivists resemble plumbers. Our records are like pipes through 

which the information flows towards the user” (TAYLOR, 1997/1998, p. 25). 
54 No original em inglês: “The format makes a difference because the medium imposes its own meaning which 

cannot be separated from the document” (idem). 
55 No original em inglês: “the document, the residual instrument, and that is why the document became the act or 

deed,77 limited by the symbolism of its language (itself a mass medium) and of its documentary nature” 

(ibidem). 
56 No original em inglês: “It is this perception which causes David Bearman to ask "what is the purpose of 

archival information systems?" He replies: "to provide documentary accountability. Such accountability is 

important, not so much to tell us what is in the archives as to tell us how it came to be there," why it was created, 

and what it really did as opposed to saying it did. Access and analysis of the contents of archives are something 

else again. "Documentary accountability" had us looking again at our old definitions as indeed we always. 

Archivists must cast off the model that holds that records have only a single referent and create a system that 

recognizes instead that they are created and maintained as part of complex bureaucratic networks”. (Ibidem, p. 

26). 
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Acredito que devemos prestar muito mais atenção à natureza desses meios 

de comunicação, às formas como eles nos influenciam e à maneira como 

afetam nossa cultura. Harold Innis os via como uma base econômica 

vulnerável ao monopólio e causando seu impacto de acordo com a facilidade 

ou dificuldade com que eram movidos. Marshall McLuhan estava mais 

preocupado com seu impacto pessoal sobre os sentidos, sobre o qual se sabe 

relativamente pouco, e muitas de suas afirmações eram pouco mais do que 

"sondagens" e metáforas brilhantemente perceptíveis para a realidade. David 

Olson tem uma abordagem que, acredito, é de particular valor para 

arquivistas, à medida que buscamos uma compreensão mais profunda do 

material sob nossos cuidados: ‘A chave, sugiro, para ligar os meios de 

comunicação à estrutura da mente é através dos conceitos de representação e 

interpretação’. Ele afirma que devemos nos concentrar na forma simbólica 

ao invés da tecnologia e ‘analisar a estrutura da informação que é 

explicitamente representada naquele meio’ por meio de procedimentos 

interpretativos apropriados, que podem incluir a semiótica. Derek de 

Kerckhove (citado por Olson) tem dito que ‘não há representação sem 

interpretação’. A escrita não preserva o ‘significado’ do texto; tem que ser 

interpretada, e isso leva a usos alterados da mente e da memória. Dito de 

outra forma, ‘palavras não significam nada, pessoas significam coisas por 

palavras... informação não significa nada, mas as pessoas são informadas’57. 

(TAYLOR, 1987/1988, p. 17-18, tradução nossa); 

 

Segundo Booms (1987), Taylor (1987/1988), Craig (1992) e Cook (2018), a história 

dos documentos é a que mais aproxima os arquivistas daquilo que os documentos podem 

comunicar, não através dos seus assuntos, mas principalmente pelos trajetos de sua 

acumulação. Isso não está dado pelo documento e consiste no que o entendimento dos 

processos informacionais pode proporcionar. Os valores dos documentos dependem muito da 

compreensão de sua história e eles só resistem e se tornam visíveis pelas valorações 

estabelecidas através dela. 

 

3.4 A reinterpretação dos conceitos da teoria de fundos 

 

A partir da segunda metade do século XX, os arquivos pessoais e institucionais 

 
57 No original em inglês: “I believe we should pay far more attention to the nature of these media, the way they 

work us over, and the way they affect our culture. Harold Innis saw them as economic staples vulnerable to 

monopoly and making their impact according to the ease or difficulty with which they were moved. Marshall 

McLuhan was more concerned with their personal impact on the senses, about which relatively little is known, 

and many of his assertions were little more than brilliantly perceptive "probes" and metaphors for reality. David 

Olson has an approach which is, I believe, of particular value to archivists as we seek a deeper understanding of 

the material in our care: "The key, I suggest, to linking the media of communication to the structure of the mind 

is through the concepts of representation and interpretation." He maintains that we must focus on the symbolic 

form rather than the technology and "analyze the structure of information which is explicitly represented in that 

medium" through the appropriate interpretive procedures, which may include semiotics. Derek de Kerckhove 

(quoted by Olson) has said that "there is no representation without interpretation. “Writing does not preserve the 

"meaning" of the text; it has to be interpreted, and this leads to altered uses of mind and memory. Put another 

way, "words do not mean anything, people mean things by words ... information means nothing, but people are 

informed” (TAYLOR, 1997/1998, p. 17-18). 
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passaram a ser abordados na literatura pelos mesmos conceitos, princípios e características 

arquivísticas e a atenção dos arquivistas passou a valorizar, além da dimensão externa desses 

conjuntos, a dimensão contextual de sua produção e acumulação. 

As noções de proveniência e ordem original criadas na teoria de fundos foram 

reinterpretadas na contextualidade, a fim de atenderem aos desafios enfrentados pela 

Arquivologia do final do século XX, repercutindo nas primeiras décadas do século atual. 

Para Laura Millar, o conceito de fundo tornou-se menos importante para a área do que 

a noção de conjunto de documentos, que passaram a ser compreendidos na sua incompletude, 

como os “restos” de diferentes processos documentários (MILLAR, 2002, p. 6-7). Um 

arquivo pode ser constituído por apenas um documento, mas, se for possível identificar sua 

relação contextual, é através da construção dessa relação que o arquivista realizará o seu 

trabalho (idem). 

Ao serem gerenciados pelos arquivistas a partir do momento da aquisição, presume-se 

que os conjuntos de documentos são o resultado das decisões do produtor sobre o que este 

considerou importante preservar (idem). Além dos arquivistas, os produtores determinam o 

que constitui o conjunto de documentos remanescente de diferentes processos, denominado 

pela literatura como “fundo”, mesmo que ele não reflita o “todo”, que pode nunca ter existido 

de fato (idem). Segundo a autora: 

 

O fundo implica uma integridade, uma completude, uma totalidade. Eu diria 

que agora nenhum arquivo tem, jamais terá ou já teve “todos os 

documentos” de qualquer agência produtora. Os documentos são destruídos, 

perdidos, transferidos ou alterados antes mesmo de chegarem aos arquivos. 

Uma vez em custódia, eles podem ser selecionados, desbastados e 

descartados. Os arquivistas não gerenciam apenas documentos; eles decidem 

ativamente o que será mantido e o que será removido, através do próprio 

processo de avaliação. Os arquivistas gerenciam o resíduo, não a totalidade; 

os restos, não a totalidade. Se não houver fundos, onde está a lógica na 

atribuição de um título que identifique um fragmento como um todo?58. 

(MILLAR, 2002, p. 6-7, tradução nossa). 

 

 
58 No original em inglês: “The fonds implies a wholeness, a completeness, a totality. I would argue that no 

archives now has, ever will have, or ever has had, “the whole of the records” of any creating agency. Records are 

destroyed, or lost, or transferred, or changed even before they get to the archives. Once they are in custody, they 

may be culled, and weeded, and selected. Archivists don’t just manage records; they actively decide what will be 

kept and what will be removed, through the very process of appraisal. Archivists manage the residue, not the 

totality; the remains, not the totality. If there is no fonds, where is the logic in assigning a title that identifies a 

fragment as a whole?”. MILLAR, Laura. The death of the fonds and the resurrection of provenance: archival 

context in space and time. Archivaria, n. 53, p. 6-7, Primavera, 2002. Disponível em: 

https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12833/14048. Acesso em: 9 set. 2020. 
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Essa lógica só pode ser obtida por uma análise do contexto na perspectiva sócio-

histórica. As informações sobre a acumulação e os usos dos documentos, nem sempre 

explicitadas nas descrições arquivísticas, quando existentes, permanecem ao alcance apenas 

dos encarregados de gerenciar os sistemas descritivos, mas esse tipo de informação deveria 

estar acessível para arquivistas e usuários. Segundo Millar, geralmente os arquivistas afirmam 

que os fundos são "o conjunto dos registros produzidos, acumulados e usados59" (MILLAR, 

2002, p. 8), mas valorizam mais a ação de produção do que a acumulação e os usos dos 

documentos que os constituem (idem). Na história dos registros, as informações sobre essas 

ações são importantes para elucidar os agenciamentos de que fazem parte os documentos 

(idem). Segundo Millar: 

 

Para tentar entender como os arquivistas podem capturar essa parte da 

história dos registros, vale a pena examinar as práticas de nossos colegas em 

arqueologia e museologia. Arqueólogos e curadores usam o termo 

‘proveniência’. Se eles usam a mesma palavra, eles significam a mesma 

coisa? O que os arquivistas podem aprender com o senso de criação e 

origens na arqueologia e na arte? O que podemos aprender com diferentes 

abordagens da ideia do todo e das partes?60 (MILLAR, 2002, p. 8, tradução 

nossa). 

 

Na Arqueologia, o termo proveniência se refere ao registro arqueológico do objeto e a 

todas as camadas de vestígios depositadas sobre ele, ou seja, a relação do objeto com o 

conjunto de relações que se pode estabelecer sobre eles e outras marcas, como a sujeira, o que 

se encontra ao seu redor etc. (idem). O mapeamento realizado pelos arqueólogos visa não 

apenas localizar o objeto do ponto de vista das coordenadas espaciais de sua localização, mas 

todas as informações que ele pode conter, por exemplo, além da sujeira, “os elementos 

naturais e artificiais que aparecem ao redor no solo, ajudam a definir a idade, a natureza e o 

objetivo do objeto61” (idem). O local de encontro do objeto, ou seu ambiente físico, é o “ponto 

de descoberta”, compreendido como o lugar onde “o objeto foi separado ou descartado por 

quem o havia usado pela última vez62” (idem). Segundo a autora: 

 

 
59 No original em inglês: “the whole of the records created, accumulated, and used” (MILLAR, 2002, p. 8). 
60 No original em inglês: “To try to fathom how archivists might capture that part of the records’ story, it is 

worth examining the practices of our colleagues in archaeology and museology. Archaeologists and curators 

both use the term “provenance”. If they use the same word, do they mean the same thing? What can archivists 

learn from the sense of creatorship and origins in archaeology and art? What can we learn from different 

approaches to the idea of the whole and the parts?” (idem). 
61 No original em inglês: “The dirt found on an object’s surface, the natural and artificial elements appearing 

around it in the ground, all help define the age, nature, and purpose of the object” (idem). 
62 No original em inglês: “the findspot: the last resting place, that final physical environment where the object 

was set aside, or cast away, by the one who had last used it” (idem). 
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Um pedaço de cerâmica é interpretado de maneira diferente, dependendo do 

seu ponto de descoberta. A um metro abaixo do solo, no que parece ser uma 

fogueira, pode fazer parte de uma panela. A três metros abaixo do solo, em 

uma área repleta de fertilizantes naturais, poderiam ser os restos de um 

penico. Seu contexto físico, logístico e espacial é a chave para entender o 

objeto e, através do objeto, seu lugar e tempo. Assim, entender sua 

localização física precisa é fundamental para contextualizar o objeto. Na 

Arqueologia, o item encontrado não é definido como um todo. Não é um 

fundo. Tudo o que resta do objeto original - e a sala, o prédio ou a vila em 

que foi encontrado - é um fragmento, o menor dos pedaços de um todo já 

desaparecido. A partir dessa peça, são feitas interpretações sobre o que 

poderia ter sido, mas nunca com a ideia de que o que resta compreende o 

todo que já existia63. (MILLAR, 2002, p. 9, tradução nossa). 

 

A Museologia aborda a proveniência através do conceito de proveniência artística, 

onde o valor está relacionado aos “conceitos de pedigree e autenticidade64” e à história 

cronológica das obras de arte pelo rastreamento do seu produtor e sucessivas transferências de 

propriedade (ibidem, p. 10). Informações sobre posse, local, publicação, reprodução e 

exibição são fundamentais para a identificação desse tipo de proveniência nesse caso, pois 

não é a história do produtor e sim do próprio objeto que importa, ou seja, de sua criação e 

trajetos (idem). Segundo Millar: 

 

[...] A proveniência artística deriva de registros de arquivo, histórias orais, 

recibos de vendas, inventários de galerias e até das marcas na moldura e dos 

carimbos e rabiscos na parte de trás da obra em si. A história vem também 

da composição química da tinta, da construção da tela e da formulação das 

tintas. A proveniência artística também reconhece o papel importante e 

subjetivo do curador e o fato de que a arte pode ser comprada e vendida, 

transferida ou leiloada, com base nas necessidades e interesses da galeria ou 

museu65. (MILLAR, 2002, p. 10, tradução nossa). 

 

 
63 No original em inglês: “A chunk of pottery is interpreted differently depending on its findspot. At one meter 

below ground, in what looks to be a fire pit, it could be part of a cooking pot. At three meters below ground, in 

an area rife with natural fertilizers, it could be the remains of a chamber pot. Its physical, logistical, and spatial 

context is the key to understanding the object and, through the object, its place and time. Thus, understanding its 

precise physical location is critical to contextualizing the object. In archaeology, the item found is not defined as 

a whole. It is not a fonds. All that may be left of the original object – and the room, the building, or the village in 

which it was found – is a fragment, the smallest of pieces of a long-gone whole. From that piece, interpretations 

are made as to what might have been, but never with the idea that what is left comprises the whole of what was 

once there” (idem, p. 9). 
64 No original em inglês: “Concepts of pedigree and authenticity” (ibidem, p. 10). 
65 No original em inglês: “[…] Artistic provenance is derived from archival records, oral histories, sales receipts, 

gallery inventories, and even from the marks on the frame and from the stamps and scribbles on the backside of 

the work itself. The story comes also from the chemical composition of the paint, the construction of the canvas, 

and the formulation of the inks. Artistic provenance also recognizes the important, and subjective, role of the 

curator and the fact that art may be purchased and sold, transferred or auctioned, based on the needs and interests 

of the gallery or museum” (MILLAR, 2002, p. 10). 
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Trajeto e tempo são articulados neste conceito e possuem valor de prova em relação ao 

que os objetos são, como foram feitos, quem os produziu e possuiu. “A obra de um artista, ou 

corpo de trabalho, pode ser considerada e equivalente aos fundos66” (MILLAR, 2002, p. 11). 

No entanto, “nenhuma instituição jamais finge ter a totalidade dessa obra, e os curadores não 

representam seus itens, seus fragmentos como um todo67” (idem). Segundo Millar: 

 

O arqueólogo protege as informações que definem a peça de cerâmica no 

tempo e no espaço. O curador também rastreia os movimentos de uma obra 

de arte no tempo e no espaço, a fim de garantir sua integridade. Mas o 

arqueólogo não declara unilateralmente que um fragmento de cerâmica é um 

penico. E o curador não finge que uma pintura é a soma total do trabalho de 

Picasso. Em vez de fingir que temos os fundos, os arquivistas devem 

explicar o que temos em mãos, explicar sua história temporal e espacial, e 

permitir que os usuários criem os vínculos e assim estabeleçam sua própria 

definição de ‘todo’. Devemos identificar os arquivos da Hudson's Bay 

Company não como fundos, mas como arquivos: como livros de lixo, 

correspondências e livros de registro. Então, se desejarmos, podemos 

especular sobre um todo hipotético. Podemos interpretar os registros para 

criar nossos arranjos – que devemos reconhecer como construções artificiais 

– e compilar nossas histórias administrativas e análises contextuais68. 

(MILLAR, 2002, p. 11-12, tradução nossa). 

 

As concepções de proveniência da Arqueologia e Museologia ajudam a reforçar o fato 

de que os arquivos são apenas fragmentos que chegam até os arquivistas, “fragmentos de uma 

história maior, parte de uma jornada69” no contexto sócio-histórico (MILLAR, 2002, p. 12). 

Através do nosso trabalho, contamos realmente uma história a partir de nossa interpretação 

desses fragmentos e podemos utilizar as definições de outras áreas para ampliar nossa visão 

sobre o conceito na nossa área, abrangendo a produção e a trajetória dos fragmentos ao longo 

do tempo (idem). “A pergunta que precisamos fazer não é ‘como os registros chegaram a 

 
66 No original em inglês: “An artist’s oeuvre, or body of work, could be considered and equivalent of the fonds” 

(ibidem, p. 11). 
67 No original em inglês: “But no one institution ever pretends to have the totality of that oeuvre, and curators do 

not represent their items, their fragments, as a whole” (ibidem). 
68 No original em inglês: “The archaeologist protects the information that defines the piece of pottery in time and 

space. The curator also traces the movements of a work of art over time and space in order to ensure its integrity. 

But the archaeologist does not declare unilaterally that one fragment of pottery is a chamber pot. And the curator 

does not pretend that one painting is the sum total of Picasso’s work. Rather than pretend we have the fonds, 

archivists should explain what we have in hand, explain its temporal and spatial history, and let users create the 

linkages and so establish their own definition of the “whole.” We should identify the Hudson’s Bay Company 

archives not as a fonds but as archives: as waste books and correspondence and logbooks. Then, if we wish, we 

can speculate on a hypothetical whole. We can interpret the records to create our arrangements – which we ought 

to acknowledge are artificial constructions – and compile our administrative histories and contextual analyses” 

(ibidem, p. 11-12). 
69 No original em inglês: “Fragments of a larger story, part of a Journey” (MILLAR, 2002, p. 12). 
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ser?’. A questão que antecede é ‘como esses registros chegaram a estar aqui?’70" (MILLAR, 

2002, p. 12). 

Tendo em vista as colocações de Millar (2002) a respeito da proveniência, a aquisição 

fica em evidência por ser muito mais abrangente do que a custódia. A custódia está muito 

mais associada aos aspectos jurídicos e formais de guarda e proteção de arquivos, enquanto o 

processo de aquisição está relacionado aos aspectos negociais e informacionais do processo. 

As noções de documentalidade e contextualidade são fundamentais para a interpretação dos 

documentos pelos arquivistas. Segundo a autora: 

 

Em vez de limitar a proveniência à produção, devemos expandir o conceito 

para incorporar as qualidades espaciais e temporais da proveniência 

arqueológica e proveniência artística. Já temos na RAD71 um elemento que 

identifica a ‘fonte imediata de aquisição’ dos registros. Esse campo é, com 

efeito, nossa proveniência arqueológica, nosso local de achados. Também 

temos na RAD um elemento que identifica a ‘história de custódia’ dos 

registros. Esse campo é, de fato, nossa proveniência artística. Identificamos 

esses campos em nossas ferramentas descritivas, mas os campos são 

lamentavelmente subutilizados. Eu acredito que eles são cruciais para a 

nossa compreensão dos registros e para a defesa da procedência arquivística 

que devemos proteger. Portanto, devemos elevá-los de meras entradas 

descritivas opcionais a princípios básicos da prática de arquivamento. Essas 

novas informações descritivas devem ser destacadas e pesquisáveis em 

nossas redes, se desejarmos cercar nossos registros com um contexto 

enriquecido e fornecer um melhor entendimento para nossos usuários72. 

(MILLAR, 2002, p.12, tradução nossa) 

 

Millar propõe que a proveniência seja articulada em torno da “história do produtor” 

(MILLAR, 2002, p. 12) e definida como um conceito "virtual e mais elástico, refletindo as 

funções e processos do produtor”73 que levaram à “produção do registro” considerando a 

evolução das organizações e relacionada à função e atividade, como defendido por Terry 

Cook (ibidem, p. 12-13). 

 
70 No original em inglês: “The question we need to ask is not ‘how did the records come to be?’” (MILLAR, 

2002, p. 12). 
71 Sistema de descrição arquivística canadense (em inglês - Rules for Archival Description). 
72 No original em inglês: “Rather than limit provenance to creatorship, we should expand the concept to 

incorporate the spatial and temporal qualities of archaeological provenience and artistic provenance. We already 

have in RAD an element that identifies the “immediate source of acquisition” of the records. This field is, in 

effect, our archaeological provenience, our findspot. We also have in RAD an element that identifies the 

“custodial history” of the records. This field is, in effect, our artistic provenance. We have identified these fields 

in our descriptive tools, but the fields are woefully underused. I believe they are crucial to our understanding of 

the records, and to the defense of the archival provenance that we should be protecting. Therefore, we should 

elevate them from mere optional descriptive entries to core tenets of archival practice. This new descriptive 

information should be prominent and searchable in our networks if we wish to surround our records with an 

enriched context and provide a better understanding for our users” (MILLAR, 2002, p. 12). 
73 No original em inglês: “Virtual and more elastic concept reflecting those functions and processes of the 

creator” (MILLAR, 2002, p. 12). 
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Segundo a autora, o “histórico dos documentos”, ou “história do gerenciamento físico 

e do movimento dos registros ao longo do tempo”74, deve ser elaborado por meio de uma 

adaptação da proveniência artística, constituindo a história da constituição dos próprios 

arquivos. Como foram criados e utilizados, a quem pertenceram e durante qual período, se 

foram transferidos de lugar, se algum registro foi perdido, destruído, aprimorado ou alterado e 

os motivos, o motivo da transferência para a custódia do arquivo etc. (MILLAR, 2002, p. 13). 

O “histórico de custódia” deve explicitar a transferência de propriedade pelo produtor ou 

outro agente para a instituição arquivística e os cuidados posteriores desses registros, um 

aprimoramento do que é preconizado pela proveniência arqueológica ou da descoberta, que 

fornece a contextualização essencial, que costuma ser negligenciada durante o processo de 

arquivamento (idem). 

A redefinição da história do produtor na proveniência arquivística inclui, então, a 

história dos acumuladores e usuários dos registros (cronologia dos usos) com ênfase no 

produtor (quem fez) e não nos registros (vestígios). O produtor é um termo que combina em 

sua enunciação nessa perspectiva, as funções, atividades e processos, não se referindo mais 

apenas à uma única pessoa (MILLAR, 2002, p. 12). 

Definido dessa forma, o termo adquire nova importância, o que buscamos demonstrar 

na próxima seção, através da análise dos documentos dos fundos INERu e Celso Arcoverde 

de Freitas, por meio de uma abordagem não dicotômica e integradora, e considerando o 

contexto sócio-histórico dos agenciamentos que os produziram e acumularam. Segundo 

Millar: 

 

O arquivista é um participante ativo na vida do documento: não adquirimos 

passivamente documentos e os colamos nas prateleiras. Avaliamos, 

selecionamos e eliminamos ervas daninhas, com base em nosso senso 

naturalmente imperfeito do que vale ou não vale a pena guardar ao longo do 

tempo. Descrevemos, redescrevemos, indexamos e reindexamos. E, às vezes, 

não somos o último local de descanso para os arquivos, apenas uma parada 

no caminho. Não somos um pouco arrogantes ao pensar que somos uma 

espécie de São Pedro às portas do céu dos arquivos? Uma ênfase maior no 

histórico de custódia exigiria que fôssemos mais responsáveis por nossas 

próprias ações e mais transparentes sobre o gerenciamento dos registros sob 

nossos cuidados75. (MILLAR, 2002, p. 13-14, tradução nossa). 

 
74 No original em inglês: “Story of the physical management and movement of the records over time” (MILLAR, 

2002, p. 13). 
75 No original em inglês: “The archivist is an active player in the life of the record: we do not passively acquire 

records and stick them on shelves. We appraise and cull and weed, based on our naturally imperfect sense of 

what is or is not worth keeping over time. We describe, and redescribe, and index, and reindex. And sometimes 

we are not the last resting place for the archives, just a stop on the way. Are we not a bit arrogant in thinking we 

are some sort of St. Peter at the gates of archival heaven? A greater emphasis on custodial history would require 
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Assim, a autora propõe, em substituição ao respeito aos fundos, o respeito à 

proveniência, abrangendo os três componentes acima identificados ‒ histórico do produtor, 

histórico de registros e histórico de custódia ‒, justificando que a totalidade inalcançável do 

fundo acaba por desvirtuar os rumos do trabalho que os arquivistas precisam desenvolver na 

sociedade. No processo de constituição dos arquivos, não podemos ignorar o fato de que os 

documentos nos chegam como partes de algo maior e não como todo. “Gerenciamos registros 

e arquivos, mas não gerenciamos os fundos. Nesse caso, as partes reais são maiores que sua 

soma como um todo hipotético”76 (MILLAR, 2002, p. 14, tradução nossa). 

Para Horsman, a ordem original é outra noção importante para a compreensão dos 

conjuntos de documentos, e deve ser analisada sob a perspectiva da contextualidade, 

considerando esses conjuntos como parte de múltiplos relacionamentos, portanto, fluidos, 

dinâmicos e dissociados dos tradicionais propósitos da custódia. Nesse sentido, o significado 

dos arquivos difere do que lhes é atribuído nos records groups de Schellenberg e no sistema 

de séries de Scott (HORSMAN, 2002, p. 19-20). 

No conceito tradicional de fundo, era a custódia que diferenciava o documento simples 

do arquivo, principalmente na visão explicitada por Jenkinson. Os ordenamentos intelectuais e 

físicos são meios de atribuir significados aos arquivos possibilitando que os “usuários 

interpretem como os registros devem e podem ser entendidos, ou como foram interpretados 

antes”77 e de como foi possível ou não os disponibilizá-los (HORSMAN, 2002, p. 19-20, 

tradução nossa). 

A influência dos usuários foi decisiva para a construção do modelo custodial baseado 

no fundo e é de grande importância na adoção da noção de contextualidade. As interpretações 

dos usuários sobre os conjuntos de documentos, sua produção e acumulação, seus produtores, 

tratamento documental recebido pelos arquivistas etc. são formas de contextualização desses 

conjuntos (HORSMAN, 2002, p. 19-20). O acesso às informações sobre a construção de 

antigos arranjos de um conjunto de documentos ou de como foi reconstruído são meios do 

 
us to be more accountable for our own actions and more transparent about the management of the records in our 

care” (MILLAR, 2002, p. 13-14). 
76 No original em inglês: “We manage records, and we manage archives, but we do not manage the fonds. In this 

case, the actual parts are greater than their sum as a hypothetical whole”. MILLAR, Laura. The death of the 

fonds and the resurrection of provenance: archival context in space and time. Archivaria, n. 53, p. 1-15, 

Primavera, 2002. Disponível em: https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12833/14048. Acesso 

em: 9 set. 2020. 
77 No original em inglês: “Allows users to interpret how records should and can be understood, or how they were 

interpreted before”. HORSMAN, Peter. The last dance of the Phoenix, or the de-discovery of the archival fonds. 

Archivaria, n. 54, p. 8, Outono, 2002. 

Disponível em: https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12853/14076. Acesso em: 9 set. 2020. 
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usuário conhecer os padrões de comunicação e tomada de decisão dos seus produtores 

(HORSMAN, 2002, p. 19-20). 

Quanto mais próximo o arranjo estiver das “transações operacionais originais e da 

funcionalidade do produtor78”, maior a probabilidade de manter a sua originalidade em 

relação às decisões tomadas por ele (HORSMAN, 2002, p. 18-19, tradução nossa). Se os 

documentos forem retirados da ordem, o que pode ocorrer por circunstâncias variadas durante 

o tratamento documental ou consulta, as interferências do arquivista deverão ser 

documentadas (idem). É através da descrição arquivística que são retidas as distintas 

contextualizações realizadas sobre os conjuntos de documentos. Segundo Horsman: 

 

A visualização ou reconstrução de arranjos anteriores permite que os 

usuários descubram padrões anteriores de comunicação e tomada de decisão 

‒ mas, ao mesmo tempo, o oposto também pode ser verdadeiro. O arranjo 

que está mais próximo das transações operacionais originais e da 

funcionalidade do produtor é provavelmente o mais genuíno e significativo: 

elevados níveis de arranjo, tais construções de arquivo como o fundo e o 

grupo, talvez menos. Um arquivo ou volume pode muitas vezes esclarecer 

mais sobre os propósitos, intenções e contexto do produtor do que o que os 

arquivistas chamam de uma série, quanto mais um fundo. Essa ordem 

funcional revela como os registros foram criados e vinculados ao processo 

de negócios e, portanto, essa ordem deve ser preservada. Esse entendimento 

da ordem original é refletido na seção 22 do Manual holandês, que afirma 

claramente que nenhum volume ou pacote deve ser perturbado sem dar conta 

de seu significado original. Admitidamente as seções anteriores, 

notavelmente 17 e 18, discutiram a disposição das séries; e a seção 16 

fornece orientações para o nível de fundos, embora deixando muito a critério 

do arquivista – muito mais do que Brenneke pensava. Mas essas 

intervenções arquivísticas no processo de organização e descrição se tornam 

parte da história do registro. Por exemplo, uma pasta embrulhada e fechada 

há cem anos, informa-nos que o registro envolvido nunca foi consultado 

desde então. Desembrulhar o registro, mesmo para a descrição, já é uma 

perturbação e uma alteração do significado do registro dentro de seu 

contexto mais amplo de uso. Respeitar essas ordens anteriores significa 

também respeitar e documentar sua dinâmica, suas mudanças. Cada novo 

arranjo obscurece o anterior, como Gustav Wolf observou em 1910, e o 

arquivista deve documentar essas mudanças à medida que ocorrem79. 

(HORSMAN, 2002, p. 18-19, tradução nossa). 

 
78 No original em inglês: “The original operational transactions and to the creator’s functionality” (HORSMAN, 

2002, p. 18). 
79 No original em inglês: “Visualization or reconstruction of previous arrangements allows users to discover past 

patterns of communication and decision making – but at the same time the opposite may be true as well. The 

arrangement which is closest to the original operational transactions and to the creator’s functionality is probably 

the most genuine and meaningful: higher-level arrangements, such archival constructs like the fonds and group, 

perhaps less so. A file or a volume may often clarify more about the creator’s purposes, intentions, and context, 

than what archivists call a series, let alone a fonds. Such a functional order reveals how the records were created 

by and bound to the business process, and that order should therefore be preserved. This understanding of 

original order is reflected in section 22 of the Dutch Manual, which clearly states that no volume or bundle 

should be disturbed without rendering an account of its original meaning. Admittedly previous sections, notably 

17 and 18, discussed series arrangement; and section 16 provides direction for the fonds level, although leaving 
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O trabalho de Peter Scott com os arquivos australianos é um dos exemplos utilizados 

por Horsman para ilustrar a ineficácia da concepção tradicional do fundo. Ao constatar a 

instabilidade administrativa das organizações australianas como realidade predominante, Scott 

defendeu o abandono da noção de fundo e do records group, substituindo a utilização das 

funções para o agrupamento de documentos e definição das séries, visando à elucidação da 

dinâmica do processo de constituição dos arquivos (HORSMAN, 2002, p. 19-20). Segundo 

Horsman: 

 

Brenneke se opôs à seção 2 [do manual, relativa à organicidade] porque não 

se encaixava em suas ideias sobre o desenvolvimento na história, e porque 

era formulada muito biologicamente. Consequentemente, rejeitou a ideia de 

respeitar uma ordem como um todo orgânico, ou seja, uma ordem que 

crescera organicamente a partir de um registro. Ele também rejeitou a opção 

francesa de organizar um fundo de acordo com uma estrutura que melhor 

atendesse aos usuários. Ele percebeu que o conceito de fundo foi imposto 

aos arquivistas principalmente como uma medida prática, e que a existência 

do fundo em si não mudou a prática de longa data de classificação de 

assunto dentro do fundo que ele via como uma extensão natural do espírito 

racional da Revolução Francesa. Brenneke concluiu que o novo programa de 

arquivamento francês de 1841 era, apesar do conceito de respect des fonds, 

não histórico, mas mecânico80. (HORSMAN, 2002, p. 20, tradução nossa). 

 

Brenneke, através da criação do seu Archivkörper (corpo de arquivo ou corpo de 

documentos), baseou-se na relevância das relações entre documentos, ações e produtores para 

representar o desenvolvimento da produção e acumulação, assim como a sua administração 

pelo produtor (HORSMAN, 2002, p. 20-21). Schellenberg, ao adotar o record group 

priorizou as relações de custódia, mas representou as relações de forma similar à apresentada 

por Brenneke, apesar de não ter sido tão explícito quanto os franceses e os holandeses em 

 
much to the discretion of the archivist – much more than Brenneke thought. But these archival interventions in 

the arrangement and description process themselves become part of the history of the record. For example, a 

folder, wrapped and closed one hundred years ago, tells us that the record involved has never been consulted 

since then. Unwrapping the record even for description is already a disturbance, and an altering of the meaning 

of the record within its broader context of use. Respecting such previous orders means also respecting and 

documenting their dynamics, their changes. Every new arrangement obscures a previous one, as Gustav Wolf 

observed in 1910, and the archivist should document these changes as they occur” (HORSMAN, 2002, p. 18-19). 
80 No original em inglês: “Brenneke objected to section 2 because it did not fit into his ideas about development 

in history,53 and because it was too biologically phrased. He consequently rejected the idea of respecting an 

order as an organic whole, that is to say, one that had grown organically out of a registry. He also rejected the 

French option of arranging a fonds according to a structure that would best suit users. He realized that the 

concept of the fonds was imposed on archivists primarily as a practical measure, and that the existence of the 

fonds itself did not change the long-standing practice of subject classification within the fonds that he saw as a 

natural extension of the rational spirit of the French Revolution. Brenneke concluded that the new French 

archival program of 1841 was, in spite of the concept of respect des fonds, not historical but mechanical”. 

(HORSMAN, 2002, p. 20). 
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relação ao termo fundo (HORSMAN, 2002, p. 20-21). Scott, mesmo tendo sido bastante 

influenciado por Schellenberg, não respeitou a noção de fundo (idem). Duchein adotou o 

termo fundo, mas não seguiu as orientações do Manual holandês (idem). Cook priorizou os 

problemas teóricos em torno da concepção de grupo de documentos e de fundo pelo viés da 

contextualidade, respeitando a complexidade dos contextos e rejeitando a fisicalidade em 

favor da virtualidade, mas reconhecendo a representação das múltiplas relações funcionais, 

apesar de ter aceitado “o espírito ‘orgânico’ da definição holandesa81” (idem). Assim como 

Horsman, concordamos que a maioria dos fundos custodiados pelas instituições arquivísticas 

se trata na realidade de conjuntos ou agrupamentos de documentos (HORSMAN, 2002, p. 20-

21). 

Segundo Horsman, a estrutura dos arquivos é fruto desse agrupamento e a melhor 

forma de expressão dos conjuntos de documentos (HORSMAN, 2002, p. 21). A ordem 

original tem sido utilizada para reforçar a concepção do todo orgânico, apesar das 

contradições e do prejuízo ao conhecimento da proveniência (idem). Para Horsman: 

 

Não é apenas o fundo, como algo a respeitar como uma coisa física 

existente, uma entidade que raramente existiu como um todo original, mas 

também, muitas vezes, essa reconstrução (por arquivistas) de um todo 

realmente distorce a realidade dos registros originais, enfraquecendo assim a 

proveniência. Na verdade, a construção arquivística de respeitar um fundo 

sugere (na verdade, apresenta aos usuários) um todo que muitas vezes nunca 

existiu originalmente como tal, no sentido de ser sentido, percebido, usado 

ou gerenciado por qualquer pessoa em um lugar (uma organização) e uma 

vez. Isso é verdade até mesmo para os fundos quase ideais (pequenos, 

estáveis) que podem ser encontrados em mosteiros europeus, famílias ou 

empresas privadas ‒ para não mencionar os fundos (grandes, complexos e 

abertos) de qualquer governo moderno ou organização empresarial capaz de 

sobreviver a séculos. Ainda que permitamos a interpretação maximalista 

mais generosa dos fundos do grupo de arquivos de Jenkinson ‒ ‘os arquivos 

resultantes da obra de uma Administração que era um todo orgânico, 

completo em si mesmo, capaz de lidar de forma independente, sem qualquer 

autoridade adicionada ou externa, com todos os lados de qualquer negócio 

que normalmente poderia ser apresentado a ele’ ‒ o resultado ainda pode, em 

muitos casos, obscurecer a realidade de como os registros foram criados, 

percebidos e usados no seu contexto original de criação ‒ que, afinal, é a 

proveniência que nós, arquivistas, tentamos proteger82. (HORSMAN, 2002, 

p. 21-22, tradução nossa). 

 
81 No original em inglês: “Cook accepted the ‘organic’ spirit of the Dutch definition” (HORSMAN, 2002, p. 21). 
82 No original em inglês: “Not only is the fonds, as something to respect as an existing physical thing, an entity 

that rarely existed as an original whole, but also all too often such a reconstruction (by archivists) of a whole 

actually distorts the original recordkeeping reality, thereby weakening provenance. In fact, the archival construct 

of respecting a fonds suggests (indeed, presents to users) a whole that very often never originally existed as such, 

in the sense of being felt, perceived, used, or managed by any one person in one place (an organization) and one 

time. This is true for even for the almost ideal (small, stable) fonds as may be encountered in European 

monasteries, families, or private business – not to mention the (large, complex, open-ended) fonds of any 
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O trabalho de rastreamento dos documentos para identificar um trajeto sobre sua 

produção, utilização e acumulação não reconstrói o trajeto do passado. No máximo, o que o 

arquivista faz no presente é uma construção baseada em suas interpretações dos documentos e 

contexto sócio-histórico. Como construção realizada no presente, os conjuntos de documentos 

constituem evidências dos acontecimentos que os geraram. Essa construção sofre as 

interferências dos acontecimentos do presente e o controle sobre o processo deve ser visto de 

forma relativizada. As ações de custódia e tratamento documental são usualmente mais ou 

menos arbitrárias com relação à avaliação, seleção, aquisição, eliminações etc. Os métodos de 

arquivamento têm como função servir à custódia e à conveniência do arquivista (HORSMAN, 

2002, p. 22). 

Com essa crítica à naturalidade, Horsman questionou a visão tradicional do conceito 

de fundo, ordem original, proveniência e naturalidade, assumindo que qualquer arquivo 

recebe tratamento documental realizado de forma mais ou menos arbitrária (HORSMAN, 

2002, p. 22-23). Para o autor, a supervalorização do conceito de fundo foi uma estratégia de 

doutrinação empregada na solução de problemas práticos e de controle (idem). 

Compreendemos que essa estruturação da teoria de fundos objetivou o controle do Estado 

sobre os arquivos e os arquivistas, e que a defesa do grupo de documentos e da 

contextualidade é uma possibilidade de abordar essa questão assumindo a transparência das 

intervenções decorrentes do tratamento documental, respeitando de fato a trajetória construída 

sobre o arquivo e retirando o arquivista de sua suposta “neutralidade” (idem). 

A ampliação das atividades de aquisição de arquivos pessoais tem contribuído para os 

estudos sobre contextualidade, na medida em que possibilita a ampliação das perspectivas 

sobre essa ação, como possibilidade de rever o modelo de custódia desenvolvido para os 

arquivos públicos e discutir o respeito aos fundos e a ordem original. Através da aquisição, 

que envolve aspetos formais e informais, as questões abordadas por Harrys (2012) na 

organização do arquivo de Donald G. Simpson, doado para o Clara Thomas Archives and 

Special Collections da York University, em Toronto, evidenciaram como a interação entre 

 
modern government or business organization able to survive centuries. Even if we allow the most generous 

maximalist interpretation of the fonds of Jenkinson’s archive group – “the archives resulting from the work of an 

Administration which was an organic whole, complete in itself, capable of dealing independently, without any 

added or external authority, with every side of any business which could normally be presented to it” – the result 

could still in many cases obscure the reality of how the records were created, perceived, and used within their 

original context of creation – which, after all, is the provenance we archivists try to protect”. (HORSMAN, 2002, 

p. 21-22). 
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produtor e arquivista reforçam o caráter constitutivo do arquivo e o seu valor probatório e 

informativo (HARRYS, 2012, p. 197). 

Segundo a autora, a aquisição é um tema que merece destaque entre os desafios para a 

Arquivologia no século atual, tendo em vista as mudanças na profissão impulsionadas pelos 

documentos modernos e recém-criados. Como vimos no segundo capítulo desse trabalho, 

através da trajetória dos arquivos pessoais na França e nos Estados Unidos, arquivos e 

coleções especiais foram os responsáveis pelo enriquecimento de acervos nas instituições 

arquivísticas. Para a autora: 

 

Nas últimas décadas, os arquivistas enfrentaram novos desafios à medida 

que a aquisição de documentos modernos e recém-criados se tornou mais 

comum. Enquanto os arquivos no final do século XIX e início do século XX 

tradicionalmente tinham uma ‘tendência de coletar os papéis de pessoas 

mortas há muito tempo e de um tempo muito passado’, a partir da década de 

1970 as práticas de coleta mudaram em resposta ao novo foco dos 

pesquisadores na história moderna, o feminismo e história social. Arquivos e 

coleções especiais enriqueceram seus acervos de pesquisa com aquisições de 

escritores, artistas, cientistas, funcionários públicos, profissionais liberais e 

outros indivíduos. Lidar com esses doadores vivos trouxe ‘oportunidades 

para conscientizar os doadores sobre as práticas de pesquisa padrão [e] o 

desejo de abertura na promoção da busca e disseminação do conhecimento’. 

[...]. Além disso, os arquivistas tornaram-se mais responsáveis pelo 

gerenciamento de informações privadas e confidenciais, não apenas sobre os 

doadores, mas também sobre terceiros apresentados em registros 

arquivísticos83. (HARRYS, 2012, p. 196-197, tradução nossa). 

 

Para Harrys (2012), a participação do produtor na aquisição e demais etapas do 

tratamento documental é o diferencial do trabalho, uma espécie de “auxílio luxuoso”. 

Atualmente, no entanto, isso não precisa ser “um luxo”, mas uma prática, tanto gerencial 

quanto técnica, das instituições e seus arquivistas, com o usufruto da riqueza de informações 

que o próprio produtor do arquivo pode fornecer sobre suas experiências e acumulação dos 

documentos, contribuindo para a gestão dos acervos constituídos por arquivos pessoais e para 

a qualidade do material adquirido. Além disso, chama a atenção para o fato de que as 

mudanças sinalizadas pela literatura a respeito dos documentos, dos relacionamentos e do 

 
83 No original em inglês: “In recent decades, archivists have faced new challenges as the acquisition of modern, 

recently created records has become more common. Whereas archives in the late nineteenth and early twentieth 

centuries traditionally had a “tendency to collect the papers of people long dead and from a time long past,” 

beginning in the 1970s collecting practices shifted in response to researchers’ new focus on modern history, 

feminism, and social history. Archives and special collections enriched their research holdings with acquisitions 

from writers, artists, scientists, public officials, professionals, and other individuals. Dealing with such living 

donors has brought “opportunities to make donors aware of standard research practices [and] the desirability of 

openness in promoting the pursuit and dissemination of knowledge.” [...]. In addition, archivists have become 

more responsible for managing private and confidential information, not only about donors but also about third 

parties featured in archival records”. (HARRYS, 2012, p. 196-197). 
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impacto disso para os arquivos não se restringem aos arquivos institucionais e para o fato de 

que os arquivistas passaram a ter mais responsabilidades pelas informações pessoais prestadas 

pelos doadores sobre eles e outros indivíduos mencionados nos seus documentos (HARRYS, 

2012, p. 196-197). 

A possibilidade de interação entre agentes durante o processo de aquisição lançou luz 

sobre a idiossincrasia e a fluidez características dos fundos pessoais modernos e para a 

necessidade de repensar a “ordem imaculada e evidencial84” dos documentos, com o propósito 

de distinguir os fundos de outros conjuntos de documentos (HARRYS, 2012, p. 197), 

tradução nossa). Esse ideal arquivístico ‒ segundo a autora “quixotesco” ‒ pode ser 

substituído por concepções mais flexíveis, como a “’última ordem de uso’, ‘ordem de 

custódia’ ou ‘ordem recebida’”85, considerando o fato de que o produtor/doador, pode 

reordenar e remanejar os seus documentos com o trabalho de aquisição e organização em 

andamento (idem). Harrys destaca em sua experiência que: 

 

Antes da transferência para os Arquivos, Simpson reorganizou seus registros 

enquanto processava suas experiências de vida ‒ processamento que era 

tanto físico, por meio do rearranjo de arquivos e caixas, quanto intelectual, 

enquanto revisava o conteúdo dos registros e revisitava os eventos de sua 

vida, com a intenção de refrescar sua memória para o livro e fazer de seus 

registros um recurso acessível para futuros pesquisadores86. (HARRYS, 

2012, p. 197, tradução nossa). 

 

De acordo com suas considerações, a noção tradicional de ordem original é contestada, 

por não ser possível estabelecer uma relação entre as ações do produtor e a ideia de que os 

documentos fluem naturalmente para as instituições de custódia sem ter sofrido qualquer 

intervenção, dele ou de terceiros (HARRYS, 2012, p. 197-198). Evidencia-se um confronto 

intelectual entre teoria e prática e a superação de uma ordem original por outras ordens, no 

caso, aquela em que os documentos chegam a essas instituições (idem). De acordo com 

Harrys: 

 

 
84 No original em inglês: “untainted and evidential order”. HARRYS, Carolyn. Paper memories, presented 

selves: original order and the arrangement of the Donald G. Simpson Fonds at York University. Archivaria, n. 

74, p. 197, Outono, 2012. Disponível em: https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13411. Acesso 

em: 9 set. 2020. 
85 No original em inglês: “The quixotic ideal of original order gives way to more imaginative, flexible 

conceptions and acceptances of order, such as ‘last order of use’, ‘custodial order’, or ‘received order’”. 
86 No original em inglês: “Prior to the transfer to the Archives, Simpson rearranged his records as he processed 

his life experiences – processing that was both physical, through rearrangement of files and boxes, and 

intellectual as he reviewed the records’ content and revisited the events of his life, with the intention of 

refreshing his memory for the book and making his records an accessible resource for future researchers”. 

(HARRYS, 2012, p. 197-198). 
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Minhas decisões procederam de acordo com o objetivo de proteger o valor 

probatório, apesar da falta de ordem ‘original’, enquanto revelava o imenso 

valor informativo do fundo para os usuários. O fundo de Simpson é um 

exemplo notável do mundo real que apoia as recentes reconcepções da 

ordem original na literatura de arquivos. Seu arranjo, influenciado por seu 

estado de espírito reflexivo e interpretativo durante a escrita de memórias, é 

ricamente significativo, e vou recorrer à literatura sobre escrita de vida para 

lançar luz sobre o impacto distinto do produtor autoconsciente no arranjo do 

fundo. Também explorarei os benefícios, oportunidades e desafios 

decorrentes de ter um doador ‘vivo’. Este é um caso único de arquivamento 

‘participativo’ com um doador entusiasmado e ativo. Contribui para a 

literatura de arquivos limitados sobre o trabalho com registros pessoais e 

compartilha a experiência de um arquivista de interpretar a ordem original 

como ela se manifestou neste fundo pessoal87. (HARRYS, 2012, p. 197-198, 

tradução nossa). 

 

A aquisição do fundo foi identificada pela universidade como uma oportunidade 

devido à experiência do produtor/doador como colaborador Innovator in Residence do The 

Harriet Tubman Institute for Research on Africa and Its Diasporas, em sua dedicação à 

pesquisas sobre as migrações globais de povos africanos, em curso durante 2008. A relevância 

dos documentos foi reconhecida pelos gestores do instituto em decorrência da cobertura 

temática relativa à história das relações entre África e Canadá no desenvolvimento africano 

(HARRYS, 2012, p. 198-199). Simpson foi convidado a reunir os documentos produzidos e 

acumulados ao longo de sua vida para torná-los disponíveis aos alunos e, a partir da coleta, 

teve início o trabalho de captação de recursos para a atividade de pesquisa com os 

documentos digitalizados (idem). Segundo Harrys: 

 

Simpson reuniu todos os seus registros de unidades de armazenamento, 

escritórios e porões em todo o Canadá e os trouxe para Toronto, mas, ao 

olhar as dezenas de caixas que chegaram, o diretor do Tubman Institute 

percebeu rapidamente que havia uma história muito maior sendo contada lá, 

que deveria ser compartilhada mais amplamente e preservada. Isso levou à 

apresentação de Simpson ao bibliotecário da Universidade e ao arquivista da 

Universidade (Chefe do Clara Thomas Archives and Special Collections) e à 

subsequente doação em agosto de 2010 [...]. O papel de Simpson no Tubman 

Institute evoluiu para o projeto Canadian Odyssey, parte do qual envolveu a 

escrita de Simpson de suas memórias, A Canadian Odyssey (1957–2011): A 

 
87 No original em inglês: “My arrangement decisions proceeded with the aim to protect evidential value despite 

the lack of “original” order, while revealing the fonds’ immense informational value to users. Simpson’s fonds is 

a striking, real-world example that supports recent reconceptions of original order in the archives literature. His 

arrangement, influenced by his reflective and interpretive state of mind during memoir writing, is richly 

meaningful, and I will draw upon the literature on life writing to shed light on the distinctive impact of the self-

conscious creator on the fonds’ arrangement. I will also explore the benefits, opportunities, and challenges that 

came with having a “live” donor. This is a unique case of “participatory” archiving with an enthusiastic and 

active donor. It contributes to the limited archives literature on working with personal records, and shares one 

archivist’s experience of interpreting original order as it manifested in this personal fonds” (HARRYS, 2012, p. 

197-198). 
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Personal and National Journey for Cross-Cultural Harmony88. (HARRYS, 

2012, p. 198-199, tradução nossa). 

 

Quando o material foi submetido à avaliação não existiam expectativas em relação à 

sua dimensão, que só se tornou conhecida após a retirada de materiais não incluídos no 

arquivo e conclusão do processamento ‒ 26 metros, constituídos por documentos criados, 

coletados e usados por Simpson em sua vida pessoal e profissional ‒, abrangendo o período 

entre 1900 a 2011, predominando os do período de 1960 a 1990 (HARRYS, 2012, p. 199). 

Segundo a autora: 

 

Inclui artigos publicados e não publicados, recortes de jornais, relatórios, 

documentos conceituais, correspondência, memorandos, discursos e 

palestras, publicações governamentais, transparências, slides de apresentação 

(impressões do Microsoft PowerPoint), material de ensino, diários de mesa e 

notas brutas. Os registros também incluem “produtos de conhecimento” 

produzidos por Simpson e seus associados em seu negócio de mentoria: 

pacotes de treinamento e conferências, kits de ferramentas, recursos de 

aprendizagem, ferramentas de avaliação e outros produtos para liderança 

pessoal e desenvolvimento organizacional. No fundo, há cerca de 340 

fotografias, além de materiais em vídeo, áudio e digital, pôsteres, livros e 

diversos artefatos89. (HARRYS, 2012, p. 199, tradução nossa). 

 

A classificação a que foi submetido no Tubman Institute alterou qualquer ordenação 

original que os documentos pudessem ainda conservar (HARRYS, 2012, p. 199-200). O 

próprio produtor/doador, no trabalho de organização realizado por ele e alunos assistentes, 

separou-os em caixas agrupando-os por tema, a fim de representar as áreas de pesquisa em 

que atuou e por funções (idem). Além disso, listou-os para apresentar uma sistematização do 

conteúdo ao Clara Thomas Archives and Special Collections (idem). 

Harrys (2012) destacou que respeitou os resultados do trabalho do produtor/doador na 

organização do arquivo, mesmo considerando a necessidade de trabalhar com categorias 

 
88 No original em inglês: “Simpson gathered all of his records from storage units, offices, and basements across 

Canada and brought them to Toronto, but upon looking in the dozens of boxes that arrived, the Tubman 

Institute’s director quickly realized that there was a much larger story being told there, one that should be shared 

more widely and preserved. This led to Simpson’s introduction to the University Librarian and the University 

Archivist (Head of the Clara Thomas Archives and Special Collections) and the subsequent donation in August 

2010 of 212 cubic-foot boxes of records. Simpson’s role at the Tubman Institute evolved into the Canadian 

Odyssey project, part of which involved Simpson’s writing his memoir, A Canadian Odyssey (1957–2011): A 

Personal and National Journey towards Cross-Cultural Harmony. (HARRYS, 2012, p. 198-199). 
89 No original em inglês: “It includes published and unpublished articles, newspaper clippings, reports, concept 

papers, correspondence, memoranda, speeches and lectures, government publications, overhead transparencies, 

presentation slides (Microsoft PowerPoint printouts), teaching material, desk diaries, and rough notes. The 

records also include “knowledge products” produced by Simpson and his associates in his mentoring business: 

training and conference packages, toolkits, learning resources, assessment tools, and other products for personal 

leadership and organizational development. There are approximately 340 photographs in the fonds, as well as 

video, audio, and digital materials, posters, books, and several artifacts (ibidem, p. 199). 
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classificatórias funcionais, mantendo assim o seu valor probatório de acordo com o contexto 

funcional, respeitando a ordem recebida fornecida pelo produtor (HARRYS, 2012, p. 199-

200). Segundo Harrys: 

 

Sem desconsiderar a ordem que Simpson construiu para seus documentos, eu 

queria que os fundos tivessem séries significativas que refletissem tanto 

quanto possível o contexto funcional da criação dos documentos, a fim de 

manter seu valor probatório. Onde Simpson categorizou às vezes por tema, 

às vezes por forma, às vezes por descritor geral, tive que decidir sobre um 

método de arranjo e aplicá-lo consistentemente a todo o fundo. Como a 

organização predominante de Simpson era por tema, decidi respeitar essa 

ordem temática como a "ordem recebida", se não a ordem original. Tomei 

como guia um documento que Simpson havia escrito descrevendo os temas 

de sua coleção e listando os projetos e organizações pertinentes a cada um. 

Os registros de cada época, empregador, projeto ou organização foram 

atribuídos à série/tema sob o qual Simpson os havia listado. Quando o 

esquema de arranjo final foi concebido, ele manteve a estrutura temática de 

Simpson, mas também a aplicou aos registros que não haviam sido 

organizados tematicamente, a fim de melhor contextualizá-los. 

Consequentemente, os “Discursos e relatórios” gerais, “Atividades pós-

2000”, “Projetos especiais” e outras séries semelhantes foram dissolvidos e 

redistribuídos para os temas apropriados aos quais se relacionam. Os vinte e 

quatro temas de Simpson se transformaram em dezoito séries que são mais 

temáticas do que funcionais (consulte o Apêndice para uma tabela 

comparativa que mostra os grupos temáticos de Simpson e meu arranjo 

final)90. (HARRYS, 2012, p. 200, tradução nossa). 

 

Para estabelecer a conexão entre teoria e prática, a autora utilizou-se de explicações 

sobre a metodologia de tratamento documental adotada no material relativo à descrição 

arquivística, ressaltando a importância do contexto funcional na elaboração do arranjo e 

manutenção do valor probatório. Segundo Harrys: 

 

Dadas essas circunstâncias, era importante encontrar um equilíbrio entre 

respeitar o arranjo que Simpson havia criado e, ao mesmo tempo, trazer à luz 

as informações contextuais da criação dos registros. Não se podia permitir 

 
90 No original em inglês: “Without disregarding the order Simpson had constructed for his records, I wanted the 

fonds to have meaningful series that would reflect as much as possible the functional context of the records’ 

creation in order to maintain their evidential value. Where Simpson had categorized sometimes by theme, 

sometimes by form, sometimes by general descriptor, I had to decide upon one method of arrangement and apply 

it consistently to the whole fonds. Because Simpson’s predominant organization was by theme, I decided to 

respect this thematic order as the “received order,” if not the original order. I took as my guide a document 

Simpson had written outlining the themes in his collection and listing the projects and organizations pertaining to 

each. The records for each era, employer, project, or organization were allotted to the series/theme under which 

Simpson had listed them. When the final arrangement scheme was conceived, it maintained Simpson’s thematic 

structure but also applied it to the records that had not been arranged thematically, in order to better 

contextualize them. Hence the general “Speeches and reports,” “Post-2000 activities,” “Special projects,” and 

other such series were dissolved and redistributed to the appropriate themes to which they relate. Simpson’s 

twenty-four themes turned into eighteen series that are more thematic than functional (see the Appendix for a 

comparative table showing Simpson’s theme groups and my final arrangement)” (HARRYS, 2012, p. 200). 
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que um substituísse o outro. Teria sido um erro, para não dizer impossível, 

reconstruir uma ordem ‘original’; ainda assim, adotar o arranjo de Simpson 

sem crítica corre o risco de perder a essência arquivística de seus registros e 

o valor agregado exclusivo que os arquivistas trazem para as informações 

quando são fornecidas em um ambiente enriquecido e contextualizado. 

Consequentemente, onde foi possível, fiz um esforço para compensar a 

perda de contexto original usando a descrição: descrevendo o contexto de 

negócios de registros em históricos administrativos no nível de série; 

detalhando os processos e atividades que deram origem aos registros em 

notas de escopo e conteúdo; e fornecendo explicações específicas do 

arquivo, quando garantido, no campo de notas das descrições em nível de 

arquivo. As influências contrárias da ordem ‘original’ e da ‘última’ ordem de 

Simpson resultaram em dois exercícios paralelos: um exercício intelectual 

usando arranjo e descrição para descrever e iluminar a ordem do produtor; e 

um exercício interpessoal que equilibra a educação do produtor sobre os 

princípios arquivísticos com o respeito pela maneira como ele se esforçou 

para agregar valor aos seus fundos com um arranjo físico interpretativo. 

(HARRYS, 2012, p. 204, tradução nossa). 

 

De acordo com o trabalho realizado, o estabelecimento da ordem original ocorreu 

como uma “construção” para elucidar a proveniência, sem a adesão ao discurso da 

“reconstrução” que consta da teoria de fundos sobre princípios e métodos. Ao reinterpretar os 

conceitos preconizados pelo Manual holandês, seu objetivo foi destacar a manutenção da 

relação contextual dos documentos através da história de sua produção e acumulação, 

mantendo o respeito ao Princípio do Respeito aos Fundos (HARRYS, 2012, p. 205). Segundo 

a autora: 

 

Para arquivistas de arquivos pessoais não limitados por um sistema imposto 

de arquivamento corporativo, o arranjo idiossincrático de seus registros pode 

lançar ainda mais luz sobre os contextos de criação dos registros. Na 

verdade, tradicionalmente, o arranjo dos fundos de um indivíduo tem sido 

reverenciado como ‘a manifestação... e, de certa forma, a própria essência do 

produtor dos registros’. Quando Jessica A. Tyree entrevistou arquivistas de 

documentos pessoais nos Estados Unidos, um deles compartilhou com ela a 

crença de que ‘esses papéis são manifestações físicas dos pensamentos, 

sentimentos e escolhas de vida de um indivíduo’. Essa ideia potente da 

conexão preciosa entre os documentos, seu arranjo e seu produtor pode 

tornar os arquivistas conscienciosos ainda mais relutantes em adulterar a 

ordem original91. (HARRYS, 2012, p. 205, tradução nossa). 

 

 
91 No original em inglês: “For personal recordkeepers unconstrained by an imposed corporate filing system, the 

idiosyncratic arrangement of their records may shed even more light on the contexts of the records’ creation. 

Indeed, traditionally the arrangement of an individual’s fonds has been revered as “the manifestation… and in 

some ways the very ‘essence’ of the records creator.” When Jessica A. Tyree interviewed personal records 

archivists in the United States, one of them shared with her the belief that “these papers are physical 

manifestations of an individual’s thoughts, feelings, and life choices.” This potent idea of the precious 

connection between records, their arrangement, and their creator can make conscientious archivists even more 

reluctant to tamper with original order” (HARRYS, 2012, p. 205). 
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A autora compreende que o arranjo físico e intelectual deve manifestar os 

pensamentos do produtor e que a ordem original é importante para a manutenção do valor 

probatório do arquivo pessoal. Apesar das dificuldades em mantê-la e da impossibilidade de 

restaurá-la, as experiências recentes do Canadá têm demonstrado que a interação entre 

arquivistas e produtores na aquisição desses arquivos tem possibilitado que o resultado do 

tratamento documental seja mais representativo com relação ao pensamento do produtor e 

mais próximo da construção da ordem original. 

Tanto os arquivos institucionais quanto os pessoais podem ser abordados 

metodologicamente por meio da reinterpretação dos conceitos e métodos, viabilizando a sua 

contextualização pela utilização da construção de discursos que informem à sociedade como 

os documentos foram tratados e constituíram arquivos. 

Por esta via, a dicotomia pessoal/institucional pode ser também reinterpretada, com 

base na releitura dos argumentos utilizados em sua sustentação, possibilitando destacar as 

relações entre documentos, seus produtores e acumuladores no contexto sócio-histórico. 
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4 O CONTEXTO DE CRIAÇÃO DOS ARQUIVOS E A POSSIBILIDADE DE 

ABORDAGEM NÃO DICOTÔMICA 

 

Com efeito, a modernidade constituiu uma nova 

modalidade de poder que foi intitulada de biopoder por 

Foucault. Em contrapartida, o biopoder foi a condição 

concreta de possibilidade para a constituição daquilo 

que Foucault também denominou de bio-história. Vale 

dizer, pela nova modalidade de poder então atribuída à 

ordem da vida, e não apenas à da morte, construiu-se 

uma modalidade original de história centrada em suas 

vicissitudes. [...] O investimento estratégico conferido à 

ordem da vida pela sociedade oitocentista e pela 

modernidade possibilitou que o biopoder e a bio-história 

se constituíssem, enfim, no registro das práticas sociais. 

Assim, começou-se então a conceber que a riqueza das 

nações não dependeria apenas da riqueza de seus 

recursos naturais e de suas indústrias, como sempre se 

pensou desde a Antiguidade, mas da qualidade da sua 

população, elemento que definiria as potencialidades 

virtuais e concretas dos demais recursos das nações. A 

qualidade de base do capital humano seria, pois, a 

condição de possibilidade para a produção e a 

reprodução do capital econômico, conferindo, assim, 

novas perspectivas para a produção de riqueza a partir 

dos recursos do solo e das indústrias existentes92. 

(BIRMAN, 2016, p. 60-61, grifos do autor). 

 

Nesta seção, apresentaremos o contexto sócio-histórico de implementação das 

políticas sanitárias em saúde pública, os arquivos do INERu e de Celso Arcoverde de Freitas, 

assim como a análise sobre os documentos desses fundos, visando apresentar a articulação 

entre eles. 

 

4.1 As políticas de Saúde Pública no Brasil no século XX e o sanitarismo 

 

A criação do Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu) e do Instituto 

Nacional de Endemias Rurais (INERu) ‒ como parte da sua estrutura até a década de 1970, 

quando o DNERu foi extinto e o INERu anexado à Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) ‒ e 

a vida e obra de Celso Arcoverde de Freitas podem ser analisadas, a partir do arquivo 

institucional e pessoal das respectivas entidades, no contexto de desenvolvimento da Saúde 

Pública93. Esses arquivos foram criados a partir da documentação produzida e acumulada por 

 
92 BIRMAN, Joel. Gramáticas do erotismo: a feminilidade e suas formas de subjetivação em psicanálise. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. 
93 Para efeito desse trabalho o termo Saúde Pública será utilizado no sentido de campo. As expressões saúde 

pública e saúde coletiva constituem diferentes formas de enunciação da saúde como prática social. A primeira se 
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seus produtores em meio às atividades por eles desenvolvidas de combate e controle das 

endemias e outras doenças que afetavam as populações e o desenvolvimento do país. 

A construção da Saúde Pública brasileira tem suas bases nas descobertas científicas 

dos séculos XIX e XX. Segundo Cunha, alguns acontecimentos contribuíram para as 

transformações científicas ocorridas a partir do século XIX: o desenvolvimento da ciência 

experimental; os progressos no campo da Química, da Física, da Anatomia Comparada e da 

Biologia; e o surgimento das teorias bacteriológicas de Pasteur e Koch (CUNHA, 2004, p. 

55). 

Para Cunha, a fixação das bases experimentais e empíricas da teoria bacteriana a partir 

das descobertas de Pasteur e Koch fez com que surgisse a Medicina científica e fossem 

introduzidas as práticas médico-sanitárias. Essas transformações se refletiram no ensino e 

consequentemente no perfil da nova geração de médicos-sanitaristas formados que se 

engajaram profissionalmente nas instituições de saúde, no âmbito de um projeto de 

institucionalização da Saúde Pública (CUNHA, 2004, p. 56). 

A área das regiões Centro e Sul do país, em especial, experimentou a partir do final do 

século XIX um desenvolvimento e um enriquecimento material proporcionados pela expansão 

das atividades econômicas decorrentes da produção de café, o que fez com que algumas 

cidades passassem a desempenhar importante papel político e econômico, como “porto 

exportador ou como sede de instituições e órgãos ligados ao Estado” (ibidem). 

Para Cunha, a compreensão da forma através da qual a Saúde Pública foi organizada 

entre o final do século XIX e primeiras décadas do século XX é fundamental para o 

entendimento de todo o processo de desenvolvimento do campo da Saúde Pública brasileira. 

Durante a Primeira República, as transformações sociais e econômicas pelas quais o país 

passou tiveram como consequências a “constituição de agências e a definição de políticas 

governamentais em Saúde Pública e saneamento”, definindo as bases do que foi consolidado 

no campo nas décadas seguintes (CUNHA, 2004, p. 56-57). 

As grandes metrópoles mundiais passaram por reformas urbanas a partir do século 

XIX provocadas, principalmente, por orientações do campo da Medicina, sendo a higiene das 

cidades associada à redução de riscos de epidemias. “As casas passam a ser projetadas com 

maiores espaços de luz e ventilação e as ruas estreitas e escuras cedem espaço para as largas 

 
refere à estruturação do campo da Saúde Pública, com base em modelos científicos positivistas e influenciados 

pela emergente sociedade industrial do século XVIII. A segunda, à concepção de saúde e doença em perspectiva 

política e multidisciplinar ‒ não apenas biológica, mas produto da vida em sociedade e da continuidade histórica, 

influenciada pela Sociologia e História a partir da década de 1920. Para aprofundar os conhecimentos sobre os 

campos discursivos da conceitualização do campo da Saúde Pública, ver: BIRMAN, 2005 e CAMPOS, 2000. 
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avenidas. Assim, é colocada em prática uma nova maneira de conceber e planejar as grandes 

cidades” (CAMPOS, 2002, p. XV). 

As ações do Estado brasileiro com relação ao saneamento eram parte de um projeto 

mais amplo de expansão econômica, que abrangia, inicialmente, as grandes metrópoles da 

Região Sudeste. Em São Paulo, foi criado em 1892 o Serviço Sanitário, órgão do governo do 

estado encarregado de criar normas técnicas para garantir a salubridade ambiental e 

responsável pela realização de muitas obras públicas em Santos, na capital e em Campinas. 

Sob a direção de Emílio Ribas, a partir de 1904, o estado de São Paulo “estava finalmente 

saneado” (CAMPOS, 2002, p. XV). 

Foram criados no estado de São Paulo, entre os séculos XIX e XX: o Instituto 

Bacteriológico, em 1892; o Instituto Soroterápico, em 1901, atual Instituto Butantã; e o 

Instituto Pasteur94, em 1903. Segundo Campos: 

 

Esses institutos marcaram o início da construção de uma estrutura para o 

desenvolvimento de políticas públicas na área da saúde pública e nasceram, 

com exceção do Instituto Pasteur, de uma instituição criada em meados da 

década de 1890 pelo governo estadual para atender ao elevado número de 

demandas de serviço de saúde e saneamento, o Serviço Sanitário do Estado 

de São Paulo. (CAMPOS, 2002, p. 37). 

 

A criação desses institutos fazia parte do ideal republicano e de um projeto de 

construção de nação baseado no crescimento e no progresso econômico, cujo diferencial se 

baseava na ideia de um estado saneado, afastado da imagem colonial e escravista. Esse 

projeto levou o estado de São Paulo à criação de instituições de saúde, impulsionado 

principalmente pela expansão da economia cafeeira e pela demanda gerada por força de 

trabalho saudável e produtiva (CAMPOS, 2002, p. 37). 

Segundo Campos, o Serviço Sanitário foi criado na primeira fase do sanitarismo 

paulista, período entre a Proclamação da República e a década de 1910, cujo desenvolvimento 

urbanístico se baseou nos regulamentos que determinavam as condições essenciais de 

salubridade para a abertura de vias públicas e construção de habitações, influenciando 

mudanças nos hábitos dos moradores (CAMPOS, 2002, p. 38). 

 

 
94 O Instituto Pasteur de São Paulo, instituição de caráter privado, foi criado em 1903 “com objetivos científicos 

e humanitários” e organizado de acordo com os padrões dos institutos existentes em outros países, 

principalmente o Instituto Pasteur de Paris. TEIXEIRA, L. A. Ciência e Saúde na terra dos bandeirantes: a 

trajetória do Instituto Pasteur de São Paulo no período 1903 – 1916 [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 

1995. 180 p. ISBN 85- 85676-14-0. Disponível em: http://books.scielo.org/id/rjvhk/pdf/teixeira-

9788575412862-05.pdf. Acesso em: 4 dez. 2020. 
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Nessa fase, em que a direção do Serviço Sanitário fora confiada ao médico 

Emílio Ribas, destacam-se as obras de saneamento, realizadas por médicos e 

engenheiros sanitários que compartilhavam as mesmas ideias de saúde e 

engenharia. As obras de saneamento foram realizadas primeiramente nas 

cidades vítimas de grandes surtos epidêmicos, que ameaçavam tanto a 

população local quanto a economia cafeeira. As situações críticas ocorreram 

justamente nos locais por onde passariam os novos trabalhadores 

estrangeiros: Santos, o porto de entrada dos imigrantes, arrasada pela peste e 

pela febre amarela; São Paulo, local de compra e distribuição da força-de-

trabalho para as lavouras cafeeiras, assoladas pela varíola e outras moléstias; 

e, finalmente, Campinas, principal área produtora de café da região, por onde 

passavam os imigrantes, ficou praticamente deserta com o surto de febre 

amarela que ceifou mais da metade da população no final do século XIX. As 

epidemias encontraram território fértil nessas localidades devido à ausência 

de redes de água e de esgotos, habitações insalubres e arruamentos estreitos 

e mal ventilados, que, segundo as autoridades sanitárias, eram aspectos 

ligados diretamente à falta de higiene no território urbano. (CAMPOS, 2002, 

p. 38). 

 

No Rio de Janeiro, capital federal, após a posse do presidente da República Rodrigues 

Alves teve início “um vasto programa de obras públicas que se concentraram na remodelação 

urbanística e no saneamento da cidade”, entre os anos de 1902 e 1904. Segundo Cunha: 

 

Essas medidas visavam fundamentalmente livrar a cidade da fama de “porto 

sujo” e das frequentes epidemias que desorganizavam a economia do país e 

ameaçavam o projeto desenvolvimentista das elites governamentais da 

época. Para executar a reforma urbana, o governo nomeou o engenheiro 

Pereira Passos, e, para implementar a reforma sanitária, escolheu o médico 

Oswaldo Cruz. Este acabara de regressar de Paris, onde havia recebido 

treinamento em microbiologia e, especialmente, em novas técnicas de 

preparação de soros e vacinas. (CUNHA, 2004, p. 57-58). 

 

Ao assumir o cargo de diretor geral de Saúde Pública na DGSP95, em março de 1903, 

Oswaldo Cruz tinha como missão a erradicação da febre amarela, da varíola e da peste, 

doenças infecciosas que incidiam sobre a população da cidade do Rio de Janeiro. Ao novo 

diretor da DGSP coube organizar uma campanha se baseando na empreendida por Emílio 

Ribas em São Paulo e no médico militar William Gorgas, em Cuba, tendo a vacinação 

compulsória da população como a principal estratégia de combate à varíola e o extermínio de 

 
95 A DGSP foi criada pelo decreto n. 2.449, de 1º de fevereiro de 1897, por meio da unificação Inspetoria Geral 

da Saúde dos Portos e do Instituto Sanitário Federal, subordinada ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

O órgão tinha como atribuição “o estudo da natureza, etiologia, tratamento e profilaxia das moléstias 

transmissíveis, apresentação ao governo do plano de socorros sanitários a ser prestado aos estados que o 

solicitassem, o preparo das culturas atenuadas e soros antitóxicos e curativos a serem fornecidos às autoridades 

que os reclamassem, a fiscalização do exercício da medicina e da farmácia, a organização das estatísticas 

demógrafo-sanitárias, a direção do serviço sanitário dos portos e a elaboração do Código Farmacêutico 

Brasileiro” CABRAL, Dilma. Diretoria Geral de Saúde Pública. MAPA. Arquivo Nacional. Documento 

eletrônico. Disponível em: mapa.an.gov.br. Acesso em: 4 dez. 2020. 

http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-primeira-republica/583-inspetoria-geral-de-saude-do-porto-do-rio-de-janeiro-inspetorias-de-saude-dos-portos-dos-estados
http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-primeira-republica/583-inspetoria-geral-de-saude-do-porto-do-rio-de-janeiro-inspetorias-de-saude-dos-portos-dos-estados
http://mapa.an.gov.br/index.php/component/content/article?id=609
http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-primeira-republica/521-ministerio-da-justica-e-negocios-interiores
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ratos e emprego de soro antipestoso como aliados no combate à peste (CUNHA, 2004, p. 58). 

Segundo a autora: 

 

Para que essas metas fossem alcançadas, Oswaldo Cruz considerava 

fundamental que se operasse uma grande reforma nos serviços sanitários 

visando solucionar a dualidade da administração sanitária, dividida entre a 

municipalidade e o governo federal, e se reestruturasse a Diretoria Geral de 

Saúde Pública, que se encontrava desaparelhada para responder a essas 

demandas. Considerava também que o bom resultado das campanhas 

dependia de regulamentações jurídicas que ampliassem o poder das 

autoridades sanitárias, particularmente com respeito à notificação obrigatória 

nos casos de doenças infecciosas, reivindicando inclusive a criação de uma 

instância do judiciário para cuidar especificamente das questões relativas à 

Saúde Pública. O projeto que reorganizava os serviços de saúde começou a 

tramitar no Congresso em maio de 1903, tendo sido aprovado somente em 

janeiro de 1904. Não obstante, a campanha contra a febre amarela foi 

desencadeada ainda em abril de 1903, com a criação do Serviço de Profilaxia 

da Febre Amarela. (CUNHA, 2004, p. 59). 

 

A campanha contra a doença seguiu o modelo aplicado pelos médicos-militares 

americanos em Havana, cuja estratégia se baseava na proteção das pessoas saudáveis de 

picadas de mosquito que pudessem estar contaminados e na eliminação de focos larvários e de 

mosquitos adultos. Sua estruturação, baseada no modelo militar, contou com a divisão da 

cidade em distritos sanitários, cada um sob a responsabilidade de um médico e de uma equipe 

sob sua coordenação. Além dos recursos humanos e materiais empreendidos, os ambientes 

passaram a ser fiscalizados por “brigadas sanitárias”, constituídas por guardas sanitários ‒ um 

chefe e uma equipe de “mata-mosquitos” que atuavam sob “apoio logístico das repartições 

centrais” – e um sistema de defesa sanitária marítima voltado para a proteção da entrada da 

febre amarela e outras doenças infecciosas pelos portos (CUNHA, 2004, p. 59-61). 

Com a febre amarela considerada extinta em 1906 e a dedicação de Oswaldo Cruz 

exclusivamente ao Instituto Oswaldo Cruz (IOC) a partir de 190996, a DGSP passou a 

intensificar as “ações sanitárias” fora da capital da República, por meio da “prestação de 

serviços profiláticos e científicos ao governo federal e aos governos estaduais”, e às empresas 

privadas encarregadas da execução de obras de grande porte no interior do país (CUNHA, 

2004, p. 61). 

As viagens dos cientistas do Instituto Oswaldo Cruz tiveram início em 1905, com a 

realização da inspeção sanitária nos portos brasileiros pela DGSP, sob a direção de Oswaldo 

 
96 Quando Oswaldo Cruz faleceu, em 1917, deixou como legado uma instituição de pesquisa solidamente 

constituída, assim como “o caminho aberto para a primeira geração de sanitaristas formada nos laboratórios e 

nos cursos do Instituto de Manguinhos”, instruídos na experiência adquirida com as campanhas sanitárias e as 

expedições científicas por ele organizadas e realizadas (CUNHA, 2004, p. 61-62). 
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Cruz, seguindo-se outras, pontuais, a áreas urbanas e rurais. As de maior repercussão 

ocorreram em 1906, 1907 e 1910: as ações profiláticas de combate à peste bubônica em São 

Luiz do Maranhão, realizadas por Antônio Cardoso Fontes; e a primeira campanha contra a 

malária, por Carlos Chagas em Itaitinga (SP) e em Xerém (RJ), auxiliado por Arthur Neiva e 

Rocha Faria. As viagens tiveram como objetivo: o desenvolvimento de ações profiláticas para 

o saneamento dos portos, a construção de ferrovias, os estudos que antecederam a extração da 

borracha na Amazônia e o combate à seca no Nordeste (CUNHA, 2004, p. 62). 

 

Em 1907, Carlos Chagas foi mais uma vez solicitado no combate à malária, 

partindo desta vez para Lassance, no norte de Minas Gerais, na companhia 

de Belisário Penna. A viagem havia sido solicitada pela Estrada de Ferro 

Central do Brasil, que aí realizava trabalhos para prolongamento de sua linha 

até a cidade de Pirapora. Nessa ocasião, o cientista realizou uma série de 

investigações sobre o barbeiro, inseto hematófago bastante comum na 

região, constatando ser ele o vetor de uma doença até então desconhecida, 

classificada cientificamente como tripanossomíase americana e 

posteriormente denominada Doença de Chagas [...]. (CUNHA, 2004, p. 63). 

 

O protozoário ainda desconhecido, que se tratava de uma nova espécie de 

tripanossoma, foi denominado por Carlos Chagas Trypanosoma cruzi, em homenagem a 

Oswaldo Cruz. A transmissão da doença ocorria por meio da picada de um inseto ‒ 

popularmente conhecido como barbeiro ‒, comum nas infestações das casas de pau-a-pique, 

moradias características das populações das áreas rurais do país e vetor da doença de Chagas 

(KROPF, 2009, p. 26). 

Segundo Cunha, a década de 1910 foi considerada a mais importante para a história da 

Saúde Pública brasileira, quando tiveram início as grandes expedições médico-científicas ao 

interior do país, destacando-se a “Viagem Científica pelo Norte da Bahia, Sudoeste de 

Pernambuco, Sul do Piauí e de Norte a Sul de Goiás, empreendida em 1912 pelos médicos 

Arthur Neiva e Belisário Penna”, cujos resultados impactaram “o pensamento social e político 

da época” (CUNHA, 2004, p. 63). 

 

A República não cumprira as promessas de que se nutrira no combate à 

monarquia. A descentralização federativa não alcançara a integração dos 

objetivos maiores em torno da construção da nacionalidade. Ao contrário, o 

país tinha uma situação caótica administrativa e financeira e o grau de 

morbidez de sua população, à margem da mais simples ação sanitária, 

colocava em risco a própria soberania nacional. Pelo menos assim afigurava-

se para os membros da Liga Pró-Saneamento do Brasil [...]. 

O sentimento crescente entre as elites intelectuais da época, de que a ciência 

poderia proporcionar mecanismos eficazes para o controle das doenças, foi 

fator determinante no sentido de romper não só com uma atitude de 
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passividade da medicina brasileira que condenava o país à doença e ao atraso 

como também com a tradicional indiferença pela institucionalização da 

Saúde Pública no Brasil. Assim, o dilema “doença ou incapacidade racial”, 

que de meados do século 19 até as primeiras décadas do século 20 havia 

consumido a imaginação sócio-política brasileira, encontrava, agora, uma 

saída. E essa saída a expressara, com toda a sua inventiva, Monteiro Lobato. 

Não só nos artigos reunidos em Problema Vital, mas, sobretudo, alguns anos 

depois, no seu proverbial “Jeca Tatu: a Ressureição”. (CUNHA, 2004, p. 64-

65). 

 

Belisário Penna e seus contemporâneos da Liga Pró-Saneamento tinham o objetivo de 

nacionalizar os serviços sanitários no âmbito de uma política de Estado, visando levar às 

regiões os “preceitos da higiene e profilaxia rural”, através da criação de um órgão que 

centralizasse as atividades sanitárias e levasse a educação sanitária ao interior do país 

(CUNHA, 2004, p. 66). 

Na década de 1920, sob o comando de Carlos Chagas, foram reorganizados os 

serviços de Saúde Pública, através da política implementada pelo DGSP em 1918, cujo 

objetivo era o de “estender seus serviços, até então limitados ao Distrito Federal, a todo o 

território brasileiro” (CUNHA, 2004, p. 66). A partir de 1920, o DGSP tem suas funções 

ampliadas através da transformação do órgão em Departamento Nacional de Saúde Pública 

(DNSP), visando levar “a todo o interior do país ‘os recursos da moderna medicina 

experimental’” (CUNHA, 2004, p. 66). Para a autora: 

 

O novo Departamento criado por Carlos Chagas incorporou, em seu 

conjunto de atividades, além dos serviços de Saúde Pública do Distrito 

Federal e da defesa sanitária dos portos, a colaboração com os Estados na 

profilaxia das endemias rurais, o que significou uma forma de ampliação do 

campo de ação da Saúde Pública. Além disso, também passou a cuidar da 

educação sanitária, da higiene infantil, da higiene do trabalho e da 

fiscalização de gêneros alimentícios, criando órgãos especiais para cada uma 

dessas atividades. Além disso, Carlos Chagas considerava que a implantação 

de um novo modelo sanitário no Brasil exigia o concurso de pessoal 

altamente qualificado para desempenhar as atividades de Saúde Pública 

iniciando, assim, uma nova fase na preparação de quadros com vistas a 

atuarem especificamente na área das políticas sanitárias. Em 1922 é criada a 

Escola de Enfermagem Ana Nery, e em 1925 é criado o Curso Especial de 

Higiene e Saúde Pública, primeiro curso de especialização em Saúde Pública 

do Brasil, criado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Esse curso 

tinha duração de um ano e exigia como pré-requisito o Curso de Aplicação 

do Instituto Oswaldo Cruz, cujo programa abrangia disciplinas tais como 

Patologia Experimental, Bacteriologia, Epidemiologia Clínica, Imunologia e 

Parasitologia. O Curso Especial de Higiene e Saúde Pública formava 

médicos sanitaristas com direito ao ingresso na carreira de Saúde Pública, e 

em seus primeiros anos de implantação vieram professores americanos para 

ministrar as disciplinas mais importantes. (CUNHA, 2004, p. 67). 
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Criado pela Lei n. 3.987, de 2 de janeiro de 1920, o DNSP, subordinado ao ministro da 

Justiça e Negócios Interiores, teve como objetivo a reorganização dos serviços de Saúde 

Pública. Essa reorganização fez com que os serviços de higiene do Distrito Federal 

intensificassem as ações de “profilaxia geral e específica das doenças transmissíveis” por 

meio “de providências de natureza, agressiva ou defensiva” sobre a higiene dos domicílios e a 

“a polícia sanitária das habitações” (BRASIL, 1920). 

A lei abrangeu: as habitações privadas e coletivas ‒ fábricas, oficinas, colégios, 

estabelecimentos comerciais e industriais, hospitais, casas de saúde, maternidades, 

matadouros, mercados, lugares e logradouros públicos, hotéis, restaurantes e a fiscalização de 

gêneros alimentícios ‒; os serviços sanitários de portos marítimos e fluviais; a profilaxia rural 

no Distrito Federal e estados; o estudo da natureza, etiologia, tratamento e profilaxia das 

doenças e as pesquisas científicas de interesse da Saúde Pública; o fornecimento de soros e 

vacinas, e outros produtos etiológicos destinados ao combate de epidemias em todas as 

regiões do país, e a fiscalização do preparo de produtos em institutos e laboratórios 

particulares; o fornecimento de medicamentos oficiais baseados no decreto n. 13.159, de 28 

de agosto de 1918, intermediado pelo IOC; o exame químico de gêneros alimentícios de 

procedência nacional ou importados; a inspeção médica de imigrantes e passageiros nos 

portos da República; a assistência aos doentes em situação de isolamento no Distrito Federal; 

a organização das estatísticas demográfico-sanitárias e a publicação dos boletins a elas 

relacionados; o serviço de fiscalização dos esgotos e o da construção de novas redes no 

Distrito Federal; a fiscalização de produtos farmacêuticos, soros, vacinas e outros produtos 

biológicos comercializáveis; e a organização do Código Sanitário, a ser submetido à 

aprovação do Congresso Nacional. Além de sua abrangência, a lei previa que o cargo de 

diretor do DNSP fosse ocupado por médico “de reconhecido saber” nomeado pelo presidente 

da República (BRASIL, 1920). 

Segundo Cunha, a Reforma Sanitária realizada em 1920 inaugurou um “novo modelo 

institucional em termos de Saúde Pública”, pela sua influência no desenvolvimento do país e 

melhoria das condições de vida da população brasileira (CUNHA, 2004, p. 68). Além de 

organizar os serviços de Saúde Pública, ao órgão coube a formulação da política oficial de 

Saúde Pública, baseada na centralização das atividades e expansão territorial, e não apenas ao 

âmbito institucional e administrativo, mas territorial (ibidem, p. 68-69). 

 

Desse ponto de vista, o novo código sanitário elaborado por Carlos Chagas 

não pode ser tomado como um simples instrumento técnico, mas, sobretudo, 
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como um instrumento político, criado para que a autoridade sanitária 

pudesse ser exercida de forma centralizada, regular e continuada, inclusive 

por meio da ação policial. Esse regulamento não só cria o Departamento 

Nacional de Saúde, como define os assuntos considerados de importância 

sanitária, as relações funcionais dentro dessa organização, bem como os 

deveres e as atribuições de todos os funcionários. Define também uma 

hierarquia administrativa, estabelecendo uma clara distinção entre atividades 

de direção e supervisão daquelas de execução. Assim, um grupo de médicos 

especializados passa a assessorar diretamente o Diretor Geral ao mesmo 

tempo em que procura estabelecer uma grande rede de profissionais, 

destinados a dirigir as repartições federais e suas equipes nos Estados. 

(CUNHA, 2004, p. 69). 

 

Através do modelo de organização da Saúde Pública estabelecido, foram criadas 

rotinas padronizadas e documentadas pelos “boletins e relatórios periódicos” e os cargos e 

funções baseados em “regras estritamente técnicas”, cujo exercício demandava 

especialização, uma singularidade da carreira de sanitarista. O regulamento estabelecia ainda 

a dedicação exclusiva dos profissionais concursados, vedando a acumulação de cargos 

públicos com a clínica remunerada aos médicos do DNSP (CUNHA, 2004, p. 69-70). 

O modelo de sanitarismo implementado no Brasil durante os anos de 1920 foi 

influenciado pelo modelo norte-americano de Saúde Pública, devido à vinda da Fundação 

Rockefeller para o Brasil ‒ que possuía estrutura militarizada e propunha a criação de uma 

agência nacional centralizada e hierarquizada, responsável pela definição das diretrizes e 

normas de combate às doenças endêmicas, como em “um verdadeiro ‘departamento de 

guerra’” ‒ e à formação de muitos sanitaristas brasileiros de acordo com o que se preconizava 

nos Estados Unidos. Segundo esse modelo, somente um “exército sanitário”, formado por 

profissionais extremamente especializados, poderia afastar a população do risco das endemias 

(CUNHA, 2004, p. 71-72). 

Outra instituição que exerceu forte influência na formação dos profissionais e 

desenvolvimento do sanitarismo brasileiro foi a Universidade Johns Hopkins, onde foi criado 

o primeiro curso de especialização em Saúde Pública. Os médicos sanitaristas brasileiros 

Geraldo de Paula Souza e Francisco Borges Vieira, de São Paulo, se formaram na primeira 

turma do curso oferecido pela Universidade (CUNHA, 2004, p. 72). Esses sanitaristas 

formados nos Estados Unidos influenciaram a política de Saúde Pública posta em prática nos 

primeiros anos do século XX e consolidada durante o governo de Getúlio Vargas, que teve em 
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João de Barros Barreto à frente do DNSP um de seus mais destacados representantes97 

(CUNHA, 2004, p. 73). 

A criação do Ministério da Educação e Saúde (MES) através do decreto n. 19.402 de 

janeiro de 1930 marcou um novo momento no sanitarismo brasileiro, com a transferência do 

DNSP do Ministério da Justiça e Negócios Interiores para o MES. Em 1934, foi realizada 

importante reforma ministerial, que resultou na estruturação organizacional dos serviços de 

saúde, visando à sua ampliação e melhorias, assim como a expansão para os estados da 

federação (CUNHA, 2004, p. 74). Segundo Cunha: 

 

Nesse período, foi criada a Diretoria Nacional de Saúde e Assistência 

Médico-Social, que comportava duas seções técnicas, a de Saúde Pública e a 

de Assistência Médico-Social, além daquelas de Bioestatística e de 

Informação, Propaganda e Educação Sanitária. De acordo com o decreto de 

1934, os serviços de Saúde Pública e de assistência médico-social sob 

responsabilidade da União ficavam a cargo de cinco diretorias: a Diretoria de 

Defesa Sanitária Internacional e da Capital de República, a Diretoria dos 

Serviços Sanitários nos Estados, a Diretoria de Assistência Hospitalar, a 

Diretoria de Assistência a Psicopatas e Profilaxia Mental e a Diretoria de 

Proteção à Maternidade e à Infância. (CUNHA, 2004, p. 74). 

 

Para Hochman (2005), a partir de 1930, todo o setor público passou por reformas 

previstas durante a plataforma de campanha de Getúlio Vargas à Presidência da República em 

1929, baseadas em um ideal de Estado centralizado visando o alcance de todo o território 

nacional e integrando as esferas federal, estadual e municipal através de um projeto político 

unificado. A incorporação da DNSP ao MES criado no Governo Vargas não trouxe, a 

princípio, modificações à Saúde Pública e as mudanças ocorridas decorreram “de uma 

legislação fragmentada e que atendia às necessidades conjunturais” (HOCHMAN, 2005, p. 

130). Para o autor: 

 

Em seus quatro primeiros anos, até a indicação de Capanema para o cargo, 

ocuparam a pasta ministerial três diferentes ministros: Francisco Campos, 

Belisário Penna e Washington Pires. Diferentemente do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio, que ao longo deste período viu serem 

definidas as linhas mestras que norteariam seu desenvolvimento, o MESP 

chegou ao final do chamado Governo Provisório sem objetivos definidos 

para sua estrutura administrativa e sem claras linhas de ação. Apesar das 

 
97 Na década de 1940, surgiu uma forma de oposição a esse modelo militar-sanitário de característica mais 

autoritária, com a gestão do sanitarista Mário Magalhães da Silveira, pertencente à corrente “Nacionalista-

Desenvolvimentista”, para a qual o alcance dos objetivos em torno das melhorias de condições de saúde da 

população dependeria da estrutura dos serviços oferecidos e do desenvolvimento econômico do país. Essa 

corrente passa a defender, a partir da década de 1950, a descentralização dos serviços de saúde, ideal que se 

expandiu pela década seguinte (CUNHA, 2004, p. 73). 



154 
 

inúmeras alterações que sofreu, nenhuma delas representou uma mudança 

importante, tendo em alguns momentos significado a própria paralisação de 

atividades, misturando-se às incertezas políticas e à crise econômica e 

penúria orçamentária do início da década de 1930. No que dizia respeito à 

saúde pública, o MESP, nos seus primeiros anos, significava, em grande 

medida, o Departamento Nacional de Saúde Pública criado em fins de 1919 

e herdado da República Velha. (HOCHMAN, 1998 apud HOCHMAN, 

2005, p. 130). 

 

Durante a gestão de Gustavo Capanema, o ministério efetivou a reforma proposta em 

1935 e implementada em 1937, de reformulação e consolidação da estrutura administrativa, 

baseada na política social do Estado Novo (HOCHMAN, 2005, p. 130). Essa reforma se 

concentrou nos processos administrativos e a que impactou na Saúde Pública “ocorreu em 

1941 com a criação dos Serviços Nacionais, que verticalizaram as campanhas de combate a 

doenças específicas e às grandes endemias” (idem). 

Para o autor, a criação das Delegacias Federais de Saúde, dos Serviços Nacionais e das 

Conferências Nacionais de Saúde, além da criação em 1942 do Serviço Especial de Saúde 

Pública (SESP), foram as principais modificações do MES relacionadas à Saúde Pública 

(idem). O ministério passou a atuar no combate à malária e à tuberculose, “nesse caso uma 

novidade em relação ao período pré-1930, e na formulação de um plano nacional de combate 

à lepra”. A febre amarela, que após duas décadas voltava a ser objeto de atenção da Saúde 

Pública, devido ao ressurgimento dos casos na capital federal em 1928, passou a ser 

combatida pelo Governo Federal em parceria com a Fundação Rockefeller, “em especial nos 

anos 40, para a fabricação da vacina” (HOCHMAN, 2005, p. 131). Segundo Hochman: 

 

Inicialmente, com a aprovação da Reforma em 1937 (Lei n. 378, 13/01/ 

1937), o território brasileiro foi dividido em oito regiões, contando cada uma 

delas com uma Delegacia Federal de Saúde. As Delegacias tinham como 

função supervisionar as atividades necessárias à colaboração da União com 

os serviços locais de saúde pública e assistência médico-social e com 

instituições privadas, além da inspeção dos serviços federais de saúde. 

Estavam assim distribuídas: (1) Distrito Federal e Estado do Rio de Janeiro; 

(2) Território do Acre e Estados do Amazonas e Pará; (3) Estados do 

Maranhão, Piauí e Ceará; (4) Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco e Alagoas; (5) Estados de Sergipe, Bahia e Espírito Santo; (6) 

Estados de São Paulo e Mato Grosso; (7) Estados do Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul e (8) Estados de Minas Gerais e Goiás. Suas sedes 

foram estabelecidas nas seguintes cidades: Rio de Janeiro, Belém, Fortaleza, 

Recife, Salvador, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. (HOCHMAN, 

2005, p. 132). 

 

Segundo Cunha, as reivindicações dos sanitaristas desde o final da década de 1910 

foram atendidas pela reforma proporcionada pela criação do MES do início da década de 
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1930 e repercutiram ao longo dela, pois o decreto de criação do ministério transferiu para suas 

responsabilidades o DNSP. Após essa transferência do órgão entre ministérios, houve, em 

julho de 1934, através do decreto 24.840, uma outra reforma, “que alterou significativamente 

a estrutura de organização dos serviços de saúde”, melhorou e ampliou os serviços oferecidos 

e os estendeu aos estados (CUNHA, 2004, p. 74). 

A reforma seguinte, realizada em 1937, teve como objetivo o aprimoramento e a 

consolidação da reforma de 1934, sendo criado o Departamento Nacional de Saúde (DNS), 

em substituição à antiga Diretoria Nacional de Saúde e Assistência Médico-Social. Ao DNS, 

coube a centralização dos serviços de saúde do ministério e a “coordenação e execução das 

ações sanitárias em todo o território nacional”. O órgão foi constituído pelo Gabinete do 

Diretor Geral, pelo Serviço de Expediente e pelas Divisões de Saúde Pública, de Assistência 

Hospitalar, de Assistência a Psicopatas e de Amparo à Maternidade e à Infância, dentre outros 

órgãos (CUNHA, 2004, p. 75). 

No mesmo período foram criadas as delegacias federais de saúde para supervisionar os 

serviços de saúde da União. Esses órgãos possibilitaram que o processo de interiorização do 

cuidado sanitário, iniciado na década de 1920, alcançasse os municípios afastados dos centros 

urbanos. Esse modelo se tornou cada vez mais centralizado, principalmente após a 

implantação do Estado Novo em 1937, quando médicos sanitaristas começaram a ser enviados 

para diferentes regiões e estados brasileiros a fim de implementar a política de saúde de 

Estado (CUNHA, 2004, p. 76). Segundo Cunha: 

 

Em 1941, realizou-se nova reestruturação do Departamento Nacional de 

Saúde. Nessa época, esse órgão era dirigido pelo sanitarista João de Barros 

Barreto, que desempenhou papel fundamental nas reformas que foram então 

empreendidas. Tal reestruturação foi orientada por dois princípios: maior 

coordenação das múltiplas atividades de saúde desenvolvidas pela União, 

pelos estados e municípios e pelas entidades privadas; e maior atuação, 

visando estender a assistência do Departamento a todo o território nacional. 

Tinha também como objetivo incentivar a solução de determinados 

problemas nos estados, através do amparo técnico às instituições locais. 

Além dessas tarefas de coordenação e execução, o Departamento também 

passou a atuar na área de estudos e pesquisas sobre as condições de saúde, 

tanto no setor de Saúde Pública quanto no de assistência médica (LIMA 

SOBRINHO, 1981, p. 35). Subordinando diretamente ao Ministro da 

Educação e Cultura, o Departamento Nacional de Saúde, a partir de 

1941[...]. (CUNHA, 2004, p. 76). 

 

O Departamento Nacional de Saúde (DNS) foi constituído pelos seguintes serviços: 

Serviço de Administração (S.A.); Divisão de Organização Sanitária (D.O.S.); Divisão de 
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Organização Hospitalar (D.O.H.); Instituto Oswaldo Cruz (I.O.C.); Serviço Nacional de Lepra 

(S.N.L.); Serviço Nacional de Tuberculose (S.N.T.); Serviço Nacional de Febre Amarela 

(S.N.F.A.); Serviço Nacional de Malária (S.N.M.); Serviço Nacional da Peste (S.N.P.); 

Serviço Nacional de Câncer (S.N.C.); Serviço Nacional de Doenças Mentais (S.N.D.M.); 

Serviço Nacional de Educação Sanitária (S.N.E.S); Serviço Nacional de Fiscalização da 

Medicina (S.N.F.M.); Serviço de Saúde dos Portos (S.S.P.); Serviço Federal de Águas e 

Esgotos (S.F.A.E.); Serviço Federal de Bioestatísticas (S.F.B.); e por sete delegacias federais 

de saúde (D.F.S.). Por meio da criação desses serviços, foi possível integrar cuidados 

individuais e coletivos (CUNHA, 2004, p. 77). Para Cunha: 

 

A ampliação progressiva de um modelo de organização sanitária 

institucional moderno tinha como principal objetivo a extensão dos serviços 

de Saúde Pública a toda a população brasileira. Visava integrar as medidas 

de assistência médica individual com as ações preventivas de caráter 

coletivo sob um único comando institucional. A criação desse setor 

significou um marco importante na extensão dos serviços de saúde ao 

interior do país. Fator determinante para que isso acontecesse foi o papel 

desempenhado pelos vários Serviços Nacionais criados nesse período. 

(CUNHA, 2004, p. 77). 

 

A base para esse trabalho foi construída nos anos de 1920, mas os anos do primeiro 

governo de Getúlio Vargas, entre 1930 e 1945, se configuram como o período no qual a 

Saúde Pública recebeu os maiores estímulos para a criação e execução da política de saúde no 

Brasil, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e “reduzindo os índices de 

morbidade e mortalidade” das populações (CUNHA, 2004, p. 78). 

O DNS foi também o responsável pela formação e aperfeiçoamento profissional do 

seu corpo médico e técnico para atuar na Saúde Pública, criando, a partir de 1934, os cursos 

de Malária, Peste, Tracoma, Tuberculose, Lepra, Engenharia Sanitária, Estatística, Técnicas 

de Laboratório etc. em todas as regiões do país. O Curso de Especialização em Higiene e 

Saúde Pública, ministrado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro desde 1925, passou à 

esfera do DNS a partir de 1940 (CUNHA, 2004, p. 79). 

 

Nesse campo já parcialmente definido, entra em cena uma nova geração de 

sanitaristas. A reestruturação que será imposta por Getúlio Vargas, com a 

criação do Ministério da Educação e Saúde Pública em 1930, proporcionará 

o ingresso desses profissionais na maior empresa de combate aos vetores e 

endemias rurais de que se tem notícia no país. O clima de exaltação nacional 

e entusiasmo patriótico que caracterizou o grande projeto político-ideológico 

desse período a todos mobilizará. E a nova carreira de médico sanitarista e 

suas possibilidades, no âmbito do funcionalismo público federal, passará a 
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atrair um número significativo de profissionais recém-formados, cooptados 

para o desempenho de funções no aparelho de Estado responsável pela 

formulação e execução das políticas para a área da Saúde Pública. São eles 

que vão integrar as várias frentes de trabalho dirigidas e coordenadas pelas 

Delegacias Federais de Saúde, espalhadas por todas as regiões do país. 

(CUNHA, 2004, p. 80). 

 

Essas ações foram influenciadas pela campanha desenvolvida por Oswaldo Cruz no 

combate à febre amarela, baseado na medicina praticada em Cuba pelos médicos americanos. 

O modelo de sanitarismo que deriva dessas experiências, e que se firmou durante o governo 

de Getúlio Vargas com a criação do MES, vigorou no país até a década de 1970, e 

arregimentou grande número de médicos sanitaristas para atuar nas várias frentes de trabalho 

abertas no imenso campo da Saúde Pública, apesar dos obstáculos impostos aos médicos no 

trabalho e na vida privada (CUNHA, 2004, p. 80-81). Segundo a autora: 

 

As viagens eram, portanto, uma imposição do próprio trabalho. E a grande 

mobilidade a que esses médicos estavam submetidos acabava por constituir 

um traço distintivo de sua atividade profissional. Essa forma itinerante de 

exercício da medicina, que também obrigava suas famílias, não raramente 

sem conflitos, implicava numa espécie de despojamento e renúncia muitas 

vezes comparada ao trabalho missionário. A determinação com que essa 

geração enfrentou a realidade que se apresentava se refletiu nos resultados 

obtidos pelas campanhas realizadas nesse período. Foi essa geração formada 

nos anos 30 que efetivamente enfrentou o quadro sanitário desolador que 

começava a ser denunciado ainda na década de 1910, vivendo, talvez, um 

dos maiores dramas da história recente do país. Aquela fase heroica vivida 

por Arthur Neiva, Belisário Penna, Carlos Chagas e Oswaldo Cruz já ia 

longe no tempo, e muito havia ainda para ser feito. Mas, ao contrário do 

trabalho realizado por seus antecessores, pioneiros do sanitarismo no Brasil, 

o trabalho desses novos médicos seria marcado pelo anonimato. (CUNHA, 

2004, p. 80-81). 

 

Esse anonimato não passou despercebido, nem ao processo de documentação que fez 

com que sanitaristas dessa geração tivessem arquivos constituídos, nem à criação de um lugar 

de memória pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) a partir da década de 1980, para cuidar 

da história da instituição e das ciências e da saúde, incluindo a constituição e preservação de 

acervo, formado por documentação arquivística, museológica e bibliográfica produzida e 

acumulada pela instituição, por órgãos de saúde pública e por muitos profissionais que se 

destacaram nesse universo. 

A herança documental legada pelas atividades das campanhas de Saúde Pública deve 

muito ao modelo das campanhas iniciado na década de 1920, fruto do crescente controle do 

Estado sobre os processos de trabalho das instituições sob sua administração e da burocracia 
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nele enraizada. Foi também influenciada por organizações internacionais como a Fundação 

Rockefeller, na campanha contra a febre amarela, e a Universidade Johns Hopkins, onde foi 

criada a primeira especialização em Saúde Pública. 

 

4.2 A criação do INERu 

 

O DNERu foi criado pela Lei n. 2.743, de 6 de março de 1956, no Ministério da 

Saúde, para “organizar e executar os serviços de investigação e promover o combate” às 

endemias98 existentes no país. Por meio do DNERu, foram combatidas as endemias de 

malária, leishmaniose, doença de Chagas, peste, brucelose, febre amarela, esquistossomose, 

ancilostomose, filariose, hidatidose, bouba, tracoma, dentre outras (BRASIL, 1956). O 

regimento do órgão foi aprovado pelo decreto n. 40.870 de 7 de fevereiro de 1957 (idem). 

Nas atribuições do órgão, não foram incluídas as doenças combatidas por serviços 

federais específicos, como a sífilis e demais doenças venéreas, as febres tifóides e 

paratifóides, e amebiase, as shigolloses, a difteria, a coqueluche, a varíola e outras doenças 

transmissíveis, que permaneceram na alçada dos estados e territórios, Distrito Federal, 

municípios, autarquias e instituições particulares, “com o auxílio técnico ou financeiro do 

Ministério da Saúde, segundo as normas traçadas pela Divisão de Organização Sanitária do 

Departamento Nacional da Saúde” (BRASIL, 1956). O órgão ficou responsável pelo combate 

às endemias nas áreas rurais e em todas as áreas do território nacional onde fosse necessário, 

podendo exercer: 

 

Ação supletiva, mediante convênios assistindo, técnica e financeiramente às 

repartições estaduais, territoriais, municipais, autárquicas e instituições 

particulares que cooperem nas campanhas por ele empreendidas fiscalizando 

em tais casos a aplicação dos recursos concedidos. (BRASIL, 1956). 

 

O órgão absorveu os Serviços Nacionais de Malária, Peste e Febre Amarela, suas 

atribuições e recursos humanos e materiais. Foram colocados à sua disposição “as dotações 

orçamentárias e os créditos adicionais do Plano Salte99” destinados aos serviços, assim como 

os relativos às campanhas contra as endemias combatidas por estes (idem). 

 
98 Endemia é a “existência mais ou menos constante de uma doença em uma dada região ou entre certas raças, 

atingindo maior ou menor número de indivíduos”. ENDEMIA. In: Dicionário Médico. [on-line]. 2014. 

Disponível em: https://www.xn--dicionriomdico-0gb6k.com/endemia.html. Acesso em: 3 dez. 2020. 

 
99 “Plano econômico apresentado pelo presidente Eurico Dutra ao Congresso Nacional em 10 de maio de 1948 

através da Mensagem Presidencial nº 196. Foi aprovado, após dois anos de tramitação, pela Lei nº 1.102, de 18 
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O DNERu foi constituído por uma Diretoria Geral, pelas Divisões de Profilaxia e de 

Cooperação e Gestão, pelo INERu, pelo Serviço de Produtos Profiláticos, pelo Serviço de 

Administração e por vinte e cinco Circunscrições ‒ “correspondendo ao Distrito Federal e a 

cada um dos Estados e Territórios” sediados nas respectivas capitais ‒ (BRASIL, 1956). 

O INERu foi criado com um núcleo central situado na capital da República, o Núcleo 

Central de Pesquisas (RJ) e centros de pesquisa distribuídos conforme as necessidades 

regionais: Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (PE), Centro de Pesquisas René Rachou 

(MG) e Centro de Pesquisas da Bahia (BA). O Serviço de Produtos Profiláticos foi 

constituído por estabelecimentos industriais produtores de moluscicidas, raticidas e outros 

produtos destinados ao desenvolvimento das campanhas profiláticas realizadas pelo DNERu. 

As competências do INERu foram: 

 

Realizar pesquisas e estudos sobre as endemias indicadas no art. 2º com a 

finalidade de ampliar o conhecimento das mesmas e aperfeiçoar os métodos 

profiláticos destinados a combatê-los, bem como estabelecer as normas para 

inquéritos sobre as referidas doenças e promover sua realização. (BRASIL, 

1956). 

 

As circunscrições de saúde seriam divididas em setores de acordo com as necessidades 

locais do serviço (BRASIL, 1956). Criadas no Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas, 

Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 

Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Guanabara, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal, eram vinte e seis no ano 

de 1967, de acordo com o Manual de Serviços 3 – Comunicações (DNERU. SERVIÇO DE 

ADMINISTRAÇÃO, 1967). Competia às circunscrições e seus setores “a realização de todas 

as atividades destinadas ao combate às endemias” nas suas “respectivas jurisdições 

territoriais” (BRASIL, Lei nº 2.743, de 6 de março de 1956, documento eletrônico). 

Competia à Divisão de Profilaxia o levantamento da carta de distribuição geográfica 

das endemias, o registro da prevalência de vetores e hospedeiros, a colaboração na realização 

dos inquéritos para avaliação de eficácia dos métodos empregados, o estabelecimento dos 

métodos e recursos profiláticos empregados e o seu controle, a provisão dos produtos 

profiláticos e terapêuticos usados e sua distribuição em atendimento às necessidades 

regionais, a elaboração de orçamentos para a realização de campanhas em colaboração com 

 
de maio de 1950. A designação Salte foi tirada das iniciais dos quatro principais problemas que o plano se 

propunha a resolver: saúde (s), alimentação (al), transporte (t) e energia (e). CALICCHIO, Vera. Plano SALTE. 

Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/plano-salte. Acesso em: 5 dez. 

2020. 
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outros órgãos normativos e executivos do DNERu e o registro e acompanhamento do 

desenvolvimento das campanhas (BRASIL, 1956). 

A Divisão de Cooperação e Divulgação tinha como atribuições: a manutenção das 

relações para o estabelecimento de serviços de cooperação entre DNERu e os órgãos federais, 

municipais, autárquicos e particulares; a elaboração de convênios e controle da sua execução; 

a publicação da Revista Brasileira de Malariologia e Doenças Tropicais e divulgação dos 

trabalhos científicos ou educativos do órgão; e a manutenção da cooperação com os órgãos de 

educação sanitária do MS (idem). 

Foram criados no Quadro Permanente do Ministério da Saúde, junto com o DNERu, 

os seguintes cargos e funções gratificadas: Diretor Geral do DNERu, Diretor do Serviço de 

Produtos Profiláticos, Chefe do serviço de administração, Secretário do diretor geral, 

Assistentes técnicos do diretor geral e Chefe de circunscrição (idem). 

O INERu foi criado como instância responsável pelos trabalhos de pesquisa do 

DNERu e, durante os anos de 1960, foi o responsável pela instituição de programas de 

trabalho para intensificar o controle e combate às endemias rurais por meio do “Plano Piloto 

para a Experimentação e Avaliação da Metodologia no Controle da Esquistossomose, 

Investigações e Estudos sobre Doença de Chagas, Pesquisas sobre Leishmanioses e Projeto 

Piloto para Pesquisas Aplicadas ao Combate à Peste no Brasil” (CASA.../FIOCRUZ, FUNDO 

INERu, s.d.). 

O órgão funcionou subordinado ao Ministério da Saúde de 1956 até 1970, quando, por 

meio do decreto n. 66.623, de 22 de maio de 1970, foi criada a SUCAM, constituída pela 

fusão do DNERu com as Campanhas de Erradicação da Varíola e da Malária. Pelo decreto n. 

66.624, “a Fundação de Recursos Humanos para a Saúde foi transformada em Fundação 

Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)”, que integrou o INERu através do decreto n. 67.049, de 

13 de agosto de 1970, o qual deixou de ser um instituto “nacional”, passando a Instituto de 

Endemias Rurais, subordinado à direção do IOC (COC/FIOCRUZ, FUNDO INERu, s.d.). 

Em 1976, com a aprovação do Plano de Reorientação Programática da FIOCRUZ, as 

atividades e objetivos do INERu foram integrados à estrutura da instituição. O Centro de 

Pesquisa René Rachou, o Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães e o Centro de Pesquisas da 

Bahia (Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz) foram transformados em unidades da FIOCRUZ. 

E o Núcleo Central de Pesquisas do INERu, criado no antigo estado da Guanabara, foi 

anexado à sede da FIOCRUZ, em Manguinhos, Rio de Janeiro (COC/FIOCRUZ, FUNDO 

INERu, s.d.). 
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4.3 O ingresso de Celso Arcoverde de Freitas na Saúde Pública 

 

Celso Arcoverde de Freitas100 nasceu em 13 de outubro de 1913, no Engenho Souza, 

na região de Água Preta, Zona da Mata pernambucana (PE), quinto e último filho de Manoel 

de Siqueira Barbosa Arcoverde e de Celsa Freire Arcoverde. Seus pais eram de famílias de 

antigos proprietários de dois engenhos vizinhos, o Engenho Souza e o Engenho Potosí, 

produtores de açúcar e rapadura e fornecedores de cana-de-açúcar para a Usina Catende (1a 

entrevista, 28/03/1994, Fita 1, Lado A, p. 1). A origem de Celso possibilitou, desde a sua 

infância, observar as condições precárias de vida e trabalho dos trabalhadores dos engenhos, 

assim como a relação entre essa precariedade e as circunstâncias econômicas locais e globais. 

 

CA - É... região Água Preta, região da mata pernambucana, viu? A área de 

açúcar. Lá... lá no engenho, antigamente, no Engenho Souza, eles 

fabricavam açúcar, rapadura, mas depois passou exclusivamente a, a plantar 

cana e fornecer pra Usina Catende. A Usina Catende estendeu as estra..., a 

estrada de ferro, pra recolher cana, até o Engenho Souza e levava. E então, 

eu fiquei durante algum tempo aí, mas depois, quando já estava mais taludo, 

eu vinha passar as férias ne... nesses engenhos conhecidos de parentes, de 

modo que eu conheci muito bem a situação dos trabalhadores de... de 

engenho, dos moradores, como se chamava antigamente. Eram pessoas que 

cortavam cana, plantavam cana, transportavam, que trabalhavam na usina e 

moravam. Tinha uma, uma área de, de... onde eles construíam suas casas e 

viviam relativamente bem em comparação ao, ao que se vê atualmente. 

Porque naquela época, um morador, de um engenho, tinha um pedacinho de 

terra pra plantar. Então eles plantavam mandioca, aliás eles plantavam mais 

era macaxeira, é a... é o que se chama aqui aipim, não é? E uma fruteira, 

tinham sempre jaqueira, que era uma das frutas mais apreciadas lá, tinha 

jaqueira, e caju... Então o morador antigamente, há setenta anos atrás, oitenta 

anos atrás, ele dispunha de uma, de um suplemento alimentar que hoje não 

tem. 

WH - É.  

CA - Naquela época, eles podiam ter, criar uma, uma, uma galinha, então 

eles podiam comer galinha, tinha ovos, tinha frutas, não é isso mesmo? 

WH - Fora que hoje se tem uma [?]... 

CA - E hoje, hoje a usina planta até en... encostar na casa do... não, não se 

chama mais morador, hoje virou bóia-fria. 

WH - Bóia-fria, exatamente. 

CA - Porque não é mais morador, a usina não quer ter nenhuma... eh, 

responsabilidade com aquele grupo, então... [sic]. (1a entrevista, 28/03/1994, 

Fita 1, Lado A, p. 1-2)101. 

 

 
100 A partir desta subseção, grande parte das menções ao titular do arquivo serão feitas pelo prenome. 
101A entrevista constitui o acervo de depoimentos coletados pela Casa de Oswaldo Cruz, no âmbito do Projeto 

Memória da Saúde. Celso Arcoverde de Freitas foi entrevistado por Cristina Fonseca (CF); Wanda Hamilton 

(WH) e Beatriz Guimarães (BG) durante 1994. O depoimento é parte do Fundo COC/FIOCRUZ. 
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Manoel ficou viúvo após o nascimento de Celso e se casou pela segunda vez. Dois dos 

cinco filhos de Celsa e Manoel faleceram ainda na primeira infância. Do segundo casamento 

de Manuel, nasceu uma filha que, embora tenha chegado à idade adulta, também faleceu 

jovem. Somente Celso e Augusto, um dos seus irmãos do primeiro matrimônio, chegaram à 

velhice (1a entrevista, 28/03/1994, Fita 1, Lado A, p. 1-7). 

Com a morte de seu avô paterno, seu pai e seus tios compraram uma fazenda de café 

em Garanhuns (PE), para onde se mudaram, mas ele teria passado, ainda menino, a ser criado 

pelos tios Carlota e Theophilo José de Freitas, em Recife, que se responsabilizaram pela sua 

educação e estudos. A adoção do sobrenome “Freitas” ocorreu na idade adulta, em 

reconhecimento à educação recebida do tio. A sua convivência com os parentes que moravam 

tanto na fazenda de Garanhuns quanto em outras regiões continuou através de suas visitas 

durante as férias (idem). 

As doenças e a morte lembradas em suas memórias da infância e juventude em 

Pernambuco fazem parte do contexto das populações das cidades onde residiu e frequentou. 

Além dos membros de sua família falecidos precocemente, nas áreas rurais dos municípios 

pernambucanos convivia-se com a acentuada mortalidade, decorrente da incidência de 

esquistossomose e tuberculose entre os habitantes. O próprio Celso apresentou diagnóstico 

positivo para a esquistossomose na juventude, caso clínico que não evoluiu para uma 

manifestação grave e cujo contágio foi por ele atribuído ao banho de rio em área de água 

contaminada (1a entrevista, 28/03/1994, Fita 1, Lado A, p. 1-2; Lado B, p. 27). 

 

CA - [...] aos engenhos dos parentes, e não só nessa zona, eu ia também a 

outras zonas, por exemplo, uma zona que eu, eu visitei muito, de parentes 

meus, foi Ilha de Flores, eh... no município de Bonito, onde tinha a Usina 

Pedrosa. Essa Usina Pedrosa eu conheci toda aquela área, visitei muito 

aquilo, andava lá a cavalo, entre os diferentes engenhos, não é? E, como 

podia deixar de ser, o banho de rio é um atrativo pra, pra rapaziada, né? E aí 

então eu paguei o meu tributo com a esquistossomose (risos). 

CF - Mas o sr. pegou esquistossomose? 

CA - Tive... Ah, claro, tive a esquistossomose..., mas como eu tinha uma 

alimentação melhor, e não eram as, as, freqüentes as, as reinfestações com a, 

com a cercária, eu sobrevivi (risos). 

CF - Eliminou, né? 

CA - Não, depois que já estava estudando medicina, eu diagnostiquei pela..., 

o exame parasitológico de fezes, então deu... 

WH - Quer dizer que o sr. quando ficou não sabia que tinha? 

CA - Não, porque eu... 

WH - O sr. soube muitos anos depois. 

CA - Eu devo ter pegado a esquistossomose quando eu era criança, quando 

eu era menino... meninote. ... 

WH - Mas não, não sabia. Na época os seus pais... 
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CA - ... Porque eu tomava banho de rio direto ali, o tempo todo, com a..., 

com aquele grupo de primos. Agora, quando já estava entrando para 

faculdade e... aí então, eu fiz o diagnóstico e eu tratei com fuadina. 

WH - Aí que o sr. descobriu que era portador de esquistossomose. 

[sic] (1a entrevista, 28/03/1994, Fita 1, Lado A, p. 1-2, grifo da transcrição). 

 

Segundo Celso, após a compra da fazenda em Garanhuns (PE), seu pai, que era de 

engenho, passou a ser negociante de café. O café produzido na fazenda era vendido em 

Recife. Com a crise internacional decorrente da queda da bolsa em Nova York, no ano de 

1929, o preço do açúcar e do café no Brasil caiu a níveis insustentáveis para a economia 

brasileira, o que levou muitas famílias à falência (1a entrevista, 28/03/1994, Fita 1, Lado A, p. 

1-2, 5). 

A origem familiar dos Freitas e Arcoverde estava nos negócios de engenho, produção 

e negociação açucareira e cafeeira, mas tanto ele quanto seus primos seguiram o caminho das 

profissões liberais, como a Medicina, a Engenharia e a Advocacia (1a entrevista, 28/03/1994, 

Fita 1, Lado A, p. 1-2, 5, 9). 

Celso se mudou para Recife com três anos de idade, para a casa dos tios que o criaram, 

onde cursou os estudos primário, secundário e os exames preparatórios para ingressar na 

Faculdade de Medicina do Recife, atualmente pertencente à Universidade Federal de 

Pernambuco. A escolha pela Medicina foi influenciada pelo médico e professor Otávio de 

Freitas, seu padrinho, irmão de Theophilo e um dos pioneiros na elaboração dos boletins 

demográfico-sanitários naquele estado, a partir dos atestados de óbito, a fim de mapear a 

bioestatística das doenças em Pernambuco. Otávio de Freitas, de certa forma, influenciou o 

ingresso de Celso nos estudos para a carreira de médico (1a entrevista, 28/03/1994, Fita 1, 

Lado A, p. 1-2, 5, 9). 

 

CA - 1894, 1894. Quer dizer, ele, com um ano de formado, começou a 

trabalhar, e teve essa idéia, a iniciativa é dele. É por isso que a gente pode 

dizer que há muita propriedade em chamá-lo de pioneiro. 

CF - Claro. 

CA - E por que pioneiro? Porque naquela época, os clínicos não tinham a, a, 

a qualificação das doenças, a estatística, a bioestatística, não existia naquele 

tempo. Então esse boletim foi a célula-mater da bioestatística em 

Pernambuco. Então Otávio criou isso. Agora, como ele viu, uma coisa 

importante, que a tuberculose era a que mais matava. Por que mais matava? 

Porque matava continuamente tudo. 

WH - Matava continuamente...? 

CA - É... A tuberculose matava o tempo todo, e as outras doenças eram 

epidêmicas, depois da epidemia, paravam. Matou muitos, a varíola matou 

muitos, não é? E... até cólera, também, naquela época. Mas a tuberculose era 

a que mais matava. Então, ele teve a idéia de criar um serviço contra a 
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tuberculose, fundou a Liga Pernambucana contra a Tuberculose. Pioneira no 

Brasil. Ele fez isso em 1800, em 1900. Ele fez esses estudos, publicou um 

trabalho clássico sobre a tuberculose, e a partir daí, a tuberculose em 

Pernambuco passou a ser combatida cientificamente. Inclusive com, com a 

parte eh..., orientada no sentido de fazer a... a tuberculinização das vacas, 

visitar os estábulos, não é, visitar crianças, fazer... fazer inquéritos, né? 

Separar os tuberculosos, ele teve a idéia de fazer, de, de construir duas 

enfermarias, uma pra mulheres e outra para homens, porque era tudo 

promíscuo, naquela época, não é? E como a Santa Casa não permitiu, ele 

levantou dinheiro em quermesses, em corrida de cavalo, em... solicitação às 

pessoas ricas da, da, da sociedade, aos mecenas daquela época. Então o que 

foi que teve? Arranjou dinheiro, e construiu um dispensário-modelo. Esse 

dispensário foi a primeira arma contra a tuberculose, ... que apareceu em 

Pernambuco, em 1904. Inaugurada em 1904. A Liga foi fundada em 1900, e 

ele, foi inaugurado o dispensário, com prédio próprio, construído. Um 

engenheiro irmão dele participou dessa construção, Teófilo de Freitas, meu 

padrinho. Por aí você vê a proximidade, né? Ele foi quem fez o dispensário, 

na rua do Gervásio Pires. Agora mesmo, os médicos de Pernambuco fizeram 

uma grande homenagem ao Otávio de Freitas e um livro de quatrocentas 

páginas, mais ou menos, que foi agora editado, e cerca de vinte e tantos 

médicos... eh, escreveram artigos sobre Otávio, as diferentes facetas da 

personalidade de Otávio. Como um médico, como um microbiologista, como 

um radiologista, como o homem que iniciou a tuberculose em Pernambuco, a 

luta contra a tuberculose em Pernambuco, eh... como fundador da Escola... 

WH - Ele tinha algum cargo público, Dr. Celso? 

CA - Teve. Mas o cargo público dele era diretor da Escola de Medicina. Foi 

diretor até morrer. Aliás, não. Eu... eu minto. Quando chegou na idade-

limite, ele teve que se aposentar. Aí ele ficou como professor emérito, mas 

não teve mais... 

WH - Quer dizer que quando o sr. entrou na Escola de Medicina, ele ainda 

era diretor. 

CA - Era o diretor. Quando ele inaugurou esse prédio, eu... Um ano antes da 

inauguração, eu ia com ele lá, eu participei, via o entusiasmo dele. Quer 

dizer, isso influi, pra uma crian..., um garoto. [sic] (1a entrevista, 28/03/1994, 

Fita 1, Lado A, p. 1-2, 5, 9, grifo da transcrição). 

 

Nas entrevistas, Celso rememora alguns episódios envolvendo os estudantes de 

Medicina e a política universitária e do país. 

 

CA - Bom... Aquela revolução... Aquela revolução tinha muito... quase que 

uma conotação romântica e de aventura. Muitos estudantes participaram da... 

da Revolução de 30, pura e simplesmente para mudar o governo, não era 

uma coisa tão... era... era só o governo que eles achavam que não... não 

merecia mais confiança, e que... a turma toda queria mudar... E, realmente, 

foi a época em que... os jornais oposicionistas, que catalogavam os que 

estavam no governo, como os carcomidos, os réprobos não é, naquela 

época...  Então, já não havia mais confiança. Eles queriam que... o voto... o 

voto era de... de cabresto. O voto era só daqueles coronéis... né? E mais. 

Tinha o voto chamado de bico de pena, que o sujeito fazia depois, na ata da 

eleição aí... mudava... e ... e ganhava sempre aquele ... aquele candidato do 
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grupo que estava por cima. Sempre102 o grupo do governo. E aí então, veio a 

revolução e que não foi só em Pernambuco, foi no Brasil todo. Naquela 

época, todo mundo ansiava por uma mudança e veio a mudança de... de 30 e 

com o Getúlio. Nesta... nesta revolução, também um pernambucano se 

destacou... veio... veio com o Getúlio desde Alegrete... foi o João Alberto. 

Nesse tempo ele era tenente. Fazia parte daqueles tenentes de 22... de 1922... 

Ele, Juarez, Siqueira Campos... Siqueira Campos era também lá de 

Perbambuco [sic], de uma família de Triunfo, Siqueira Campos. [sic] [...]. 

(Celso Arcoverde de Freitas, 2ª entrevista, 04/04/1994, Fita 03, lado A, p. 5-

6, grifos da transcrição). 

 

A sua percepção política, segundo ele, era a de um observador e leitor, principalmente 

dos jornais, o que de certo modo deve ter contribuído para a sua escolha pela Medicina 

sanitarista. Na segunda entrevista concedida ao Projeto Memória da Saúde Pública, além de 

sua rememoração da vida política dos estudantes, Celso ressalta a influência das questões 

socioeconômicas nos problemas de Saúde Pública. A experiência nas enfermarias dos 

hospitais onde atuou como interno nos tempos da faculdade ‒ no exercício da clínica como 

médico de um curtume e de uma usina (ambos em Pernambuco) e de uma fazenda em Alta 

Paulista (São Paulo) ‒ acentuou a sua compreensão de que os problemas sanitários estavam 

relacionados com o trabalho e as condições de vida do trabalhador, na cidade e na zona rural, 

além da emigração. Celso também menciona um episódio ocorrido na vila de Gralha, quando 

trabalhava como médico para uma fazenda atendendo a emigrantes nordestinos que iam para 

o interior de São Paulo em busca de trabalho, e pleiteou junto a Armando de Salles Oliveira ‒ 

interventor em São Paulo e governador entre 1933 e 1936 ‒ a concessão de água para a vila 

(2ª entrevista, 04/04/1994, Fita 03, lados A e B, p. 14-25). 

Quando se formou em 1934, Celso foi contratado como assistente extranumerário de 

clínica médica do Hospital Pedro II, em Recife. Mesmo conhecendo a enfermaria do hospital 

desde o tempo em que fora interno, nesse primeiro emprego se defrontou com os problemas 

endêmicos das cidades da região, como a esquistossomose, além das doenças cardiológicas, 

diabetes e complicações decorrentes da sífilis (1a entrevista, 28/03/1994, Fita 1, Lado A, p. 1-

2, 5). Segundo Celso: 

 

Vi muito sujeito chegar lá magro, e tal, sabe? Diabéticos, via diabéticos à 

vontade...Tinha a parte de gastroenterologia... Mas tinha muito a parte de 

cardiologia, a parte de coração”. Devido à repercussão da sífilis que 

impactou na saúde cardiológica de muitos pacientes e busca por terapias 

eficazes para o tratamento [sic] (1a entrevista, 28/03/1994, Fita 2, Lado A, 

grifo original da transcrição). 

 

 
102 As transcrições das entrevistas, com suas marcações e grafia, foram mantidas como registradas originalmente. 
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Inicialmente, Celso pretendia se especializar em cardiologia e seguir com a clínica 

médica. Chegou a tentar se estabelecer durante um tempo em São Paulo para seu exercício, 

mas acabou se interessando pela Medicina sanitarista. Não existia, na época em que concluiu 

a faculdade, um curso específico de formação em Saúde Pública e os primeiros criados no 

Brasil foram idealizados por Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, no IOC, em Manguinhos (idem). 

 

CF - Aí... aí durante o seu curso na faculdade, quer dizer, não existia, existia 

um curso específico de saúde pública, o sr. estudava ainda não tinha, não é? 

Isso foi uma coisa que... 

CA - Não, não tinha. Nessa época isso tava já cogitado, sabe por quem? 

Carlos Chagas. Porque o curso, a formação de sanitarista, nasceu 

praticamente com Carlos Chagas. Oswaldo Cruz criou a Escola de Medicina 

Experimental. 

CF - Sim. 

CA - Carlos Chagas era um médico que se tornou parasitologista pra... Ele 

era malariologista, foi trabalhar em malária, descobriu a cura da doença de 

Chagas em Berenice103... Triatoma, e etc. Mas depois que Oswaldo morreu, 

ele assumiu a... a... a, o departamento. E nessa época, ele já mandou gente 

observar o que se fazia nos Estados Unidos. Que os Estados Unidos, com a 

riqueza que tinha, já estava muito mais adiantado. E aí ele criou aqui a parte 

de enfermeiras de saúde pública, que não existia e que era a base do trabalho 

lá nos Estados Unidos. 

CF - É, Escola Ana Nery. 

CA - A Escola Ana Nery, né? Aí veio a Escola Ana Nery, e deu esse nome 

de Ana Nery em homenagem a uma mulher bahiana, sabia? Ana Nery... Ana 

Nery era uma mulher que era a mãe, foi a mãe de três sujeitos que foram pra 

Guerra do Paraguai, e ela já que mandou o marido e dois filhos, ela aí foi 

também e foi cuidar de doente. Fez aqui no Brasil o que Florence 

Nightingale fez na Grécia, uma inglesa que foi pra, pra Grécia na época das 

guerras que Lord Byron andou por lá também... Aí aqui a nossa Florence 

Nightingale é essa bahiana. 

CF - Ana Nery. 

CA - Ana Nery, que se tornou o símbolo, não é? Bom, mas o negócio é esse. 

CF - É porque nessa época, Dr. Celso, quer dizer, no Rio de Janeiro, os 

médicos que acabaram seguindo bem ou mal a trajetória da saúde pública, 

fizeram um curso no IOC, né? Quer dizer, antes... 

CA - Bom, aí já é mais recente. 

CF - ...antes, antes... Não, antes do Carlos Chagas, né, antes, na época do 

Oswaldo Cruz, que tinha uma série de... 

CA - Não, não fizeram curso não. Antes do Carlos Chagas não tinha ainda 

curso aqui. 

CF - Pois é, não tinha o curso tradicional, mas as pessoas passavam pelo 

IOC... 

CA - Era o curso, era o curso de aplicação, mas era para o IOC, não era 

visando... Aí surgiu... 

CF - Isso... Sim... Agora, lá em Recife não tinha nada semelhante? 

 
103 “Berenice, uma menina de dois anos, era o primeiro caso do que seria considerado, a partir de então, uma 

nova doença humana.” KROPF, Simone Petraglia. Doença de Chagas, doença do Brasil: ciência, saúde e 

nação, 1909-1962. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2009, p. 99. 



167 
 

CA - Nada, nada. Aqui surgiu um sujeito que fez... deu uma bolada, fazer... 

vendo os trabalhos de Belisário Pena, que olhava as grandes endemias rurais, 

aí surgiu o Evandro Chagas, filho do Carlos Chagas, para criar o serviço das 

grandes endemias. 

CF - Lá no Pará. 

CA - No Pará. Mas isso é muito recente... 

CF - Não, é, é sim. 

CA - Mas quando o Carlos Chagas foi diretor, ele deu uma meia trava nessa 

coisa dos métodos sanitaristas, porque teve uma epidemia violentíssima, 

aqui, de 1918. 

WH - Sim, a gripe espanhola. 

CA - De gripe. Só depois de 20 foi que ele abriu mais os olhos pra essa parte 

de saúde pública. E então começou a mandar gente pra observar coisas nos 

Estados Unidos, e... e foram... 

CF - Pra John Hopkins. 

CA - ...foram... É. John Hopkins e foi aquele Barros Barreto, foi o 

Fontenelle, Bonifácio Costa, uma porção deles aí. Muito bem. Quando, 

quando esses voltaram, principalmente Barreto, Barreto aí se..., tomou o 

facho na mão. Segurou a bandeira e reformulou, criou o Curso Nacional, o 

Curso Básico de Saúde Pública, que não existia. Curso Básico aqui no 

Brasil, não mandar gente pra fora, aqui no Brasil. E então nesse grupo aí 

começaram a surgir gente como Mário Magalhães, como Almir de Castro, e 

outros mais aí, né? E que depois começaram a observar que as mudanças e a 

evolução têm que ser feita analisando os problemas nossos, a solução tem 

que ser feita com base na observação do nosso problema, e não verificar... o 

que fazem lá e querer trazer pra cá como um xerox, né, não pode. Tem que 

fazer a coisa é... é inspirado no problema nacional, não é? [sic] (1a entrevista, 

28/03/1994, Fita 2, Lado A, p. 20-22, grifo da transcrição). 

 

Entre 1936 e 1937, Celso Arcoverde de Freitas trabalhou em São Paulo, como clínico 

nas cidades de Gralha e Duartina, onde atendia aos trabalhadores de uma fazenda, quase todos 

emigrantes nordestinos acometidos por tuberculose, doença de Chagas etc. Nas fazendas da 

região, a doença de Chagas era a enfermidade que mais atingia os trabalhadores, devido à 

infestação das moradias que lhes eram disponibilizadas, por triatomas (barbeiros). As 

condições de moradia e de trabalho desses trabalhadores eram precárias, muitos não recebiam 

sequer salários, mas “vales”, através da troca de alimentos e moradia por trabalho (idem). 

Retornou a Recife em 1938 e começou a atuar como médico auxiliar no distrito de 

Caruaru, pela DFS da 5ª região, cargo acumulado a partir do ano seguinte com o de assistente 

extranumerário de clínica médica do Hospital São Sebastião, na mesma localidade. Nesse 

período começou a atender casos de peste (idem). 

 

Na parte de clínica médica, enfermaria de mulheres. Agora, eu fazia uma 

coisa lá: em vez de usar o laboratório do Centro de Saúde de Caruaru, eu 

usei o laboratório do labo... do Hospital, porque era prático pra mim. Eu ia lá 

pra atender a parte de clínica médica da enfermaria e fazia os exames de 

ratos... as lâminas, os esfregaços de material suspeito de... homem ou de 

roedor, eu levava pra lá, e as pulgas também, que eu classificava lá no 
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laboratório. Podia fazer isso no laboratório de... do... Centro de Saúde mas, 

por uma questão de aproveitar o tempo, eu já estava ali, fazia logo lá.  

Agora, a quantidade... a prevalência da doença foi tão grande, o surto foi tão 

grande, no Pernambuco naquela época de 38, 39, 40, que... não me deu... não 

houve chance pra eu fazer clínica. Porque imediatamente eu era chamado pra 

atender doentes nos mais distantes lugares. Caruaru era o epicentro de uma 

área pestosa enorme. Então, eu saía de Caruaru... ia atender ao norte, vamos 

dizer ao norte, o povoado de Torres, que hoje é o município de Toritama; 

Frei Miguelinho, era outro local, que deu peste; depois, Vertentes... Quando 

eu estava em Vertentes, já estava subindo para Surubim, Umbuzeiro e 

Paraíba. Quer dizer, eu andava 40, 50 quilômetros ao norte de Caruaru e 

outro tanto ao sul. E quando menos a gente esperava, vinha uma notícia: “Vá 

atender casos em Garanhuns...” Porque o médico que atendia peste em 

Garanhuns, era o chefe do Posto, Vicente Ferrer o... Vicente Ferrer não tinha 

muito... ou ele atendia o Posto, ou ele atendia peste. Aí, então, me jogavam 

pra lá... Aí, neste Posto não tinha hospital. Aí, fazia os exames no laboratório 

do Centro de Saúde de Garanhuns, né? Aliás, esse Vicente Ferrer ficou tão 

satisfeito quando eu fui pra lá pra atender a peste, porque ele estava se 

preparando, sabe pra que? Pra fazer um concurso de livre docente de Higiene 

em... Recife, na Escola de Medicina, não é? E então, ele se afastou e me deu 

um dos livros mais preciosos e que eu guardo com muito carinho. Um livro 

do Ricardo Jorge, um grande pestólogo português, que na época, 

comissionado pela ... pela Liga das Nações, ele fez um relatório de... sobre 

a... fauna de roedores responsável pela manutenção da doença. Esse livro é 

um livro clássico. Pois bem, quem me deu esse livro foi exatamente esse 

chefe do Posto de Garanhuns, que aban... que deixou a função de atender 

caso de peste e... me deu isso. Agora, naquela época, era muito precária a 

parte da luta contra a peste. Por quê? Porque se... limitava mais a esperar que 

ocorresse um caso humano para ir atender e tratar. Não... havia a 

preocupação de se estudar a peste antes do aparecimento do caso humano... 

[sic] (2ª entrevista, 04/ 04/1994, Fita 4, Lado A, p. 3-4). 

 

O retorno a Pernambuco foi ao mesmo tempo oportunidade e desafio, contribuindo 

para que Celso definisse a sua carreira pela via do sanitarismo e buscasse formação para atuar 

nessa área da Medicina: 

 

Bom... Acontece o seguinte... eu acho que isso... tinha qualquer coisa no 

sangue, porque senão, eu abandonaria, se eu não tivesse tendência para 

suportar esse tipo de vida... eu abandonaria rápido. Mas... vamos com calma, 

que você vai ver, que há um motivo, também. Nessa época, 1938, foi a época 

em que Barros Barreto, João de Barros Barreto, estava no auge para a 

remodelação, a reforma do Departamento de Saúde, não é? Foi quando ele 

deu duro para fazer a... o Curso de Saúde Pública, o Curso Básico de Saúde 

Pública. E... um grupo de jovens começou a trabalhar nisso, inclusive 

Almir... de Castro, Bica..., né, aquele... Bichat Rodrigues... e tantos outros. 

Mas, nessa época, Barreto insistia junto aos governos estaduais, as 

secretarias de saúde, para atender... ao que o Departamento exigia, sob o 

ponto de vista de bioestatística. Então, havia uma Divisão de Organização 

Sanitária que se interessava muito pelos... pelos índices sanitários. E aí, nos 

índices sanitários principais, você vê: (?) clorimetria da água eh... os... 

mortalidade infantil... os coeficientes de mortalidade infantil, o coeficiente 

de mortalidade geral, o coeficiente de determinadas doenças transmissíveis, 
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como a tuberculose e as agudas: coqueluche eh... febre tifóide... [sic]. (2ª 

entrevista, 04/ 04/1994, Fita 4, Lado A, p. 5). 

 

No período em que João de Barros Barreto atuou na remodelação do Departamento de 

Saúde, durante a gestão de Gustavo Capanema no MES, algumas doenças eram vinculadas a 

serviços específicos, os Serviços Nacionais. E outras eram da competência das Delegacias de 

saúde. A peste era uma doença quarentenável e o seu controle, de interesse da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que, segundo Celso Arcoverde de Freitas, concorreu para que 

fosse criado um serviço específico, o SNP (2ª entrevista, 04/ 04/1994, Fita 4, Lado A, p. 5). 

 

CA - Bom, o critério... pro caso de peste, é que era uma doença 

quarentenável e de interesse da Organização Mundial de Saúde... que 

houvesse controle rígido. Para que a peste não saísse do Brasil e que fosse 

erradicada ou pelo menos controlada aqui. Então ela é uma doença de 

interesse... de o controle da peste era de interesse internacional. E então 

exigiu a ampliação dos serviços de controle para um Serviço Nacional, com 

pesquisa, sob o ponto de vista epidemiológico foi a época melhor depois de 

41 que se estudou peste, né... Passou a ser um Serviço muito bem pesquisado 

da parte epidemiológica e evoluiu a parte profilática com recursos mais 

modernos. De maneira que chegamos ao controle profilático... quando eu 

digo controle profilático, é... a utilização de métodos modernos de 

desratização e de despulização e... a parte de tratamento também, porque aí 

foi uma coincidência, porque o arsenal terapêutico nos foi dado com a 

chegada dos antibióticos. E então passou a não ser mais um problema de 

tratamento. A peste passou a ser uma doença muito fácil de ser tratada, desde 

que os casos não sejam tratados tardiamente. Muito bem, então, houve esse 

aspecto, né? O outro aspecto é epidemiológico. Foi de estudar como a peste 

circulava aqui dentro, no interior do Brasil, na... zona do nordeste. E essa 

parte epidemiológica foi muito bem estudada, começando pelo levantamento 

de toda fauna eh... suscetível à peste, todos os roedores ... uns poucos, ou 

melhor um que ficou considerado como reservatório e os outros sensíveis 

apenas. Então um que perpetua a peste e os outros, que nas épocas 

episoóticas104 são muito sensíveis e levantam... dão um incêndio incrível, 

matando roedores numa extensão grande. Então, a coisa é essa. Foi 

caracterizado muito bem a parte de reservatórios, a parte de pulgas 

transmissoras, né... e, em consequência disso, foi reformulada a metodologia 

de trabalho. Antes, o ponto de partida para se trabalhar uma área considerada 

foco de peste, era o caso humano... ou... principalmente o caso humano. Ou 

então episotia muito evidente. Porque nem toda episotia é evidente. Há muita 

episotia que passa desapercebida, inclusive uma das piores são as episotias 

subterrâneas. Quer dizer, nos buracos de rato, nas casas de pau a pique, que 

não tem chão impermeabilizado... é terra batida. Então, muito rato morre... 

há episotias que se chamam episotias subterrâneas. Ficam ali dentro. Nós 

mesmos conseguimos, em vários lugares, caracterizar esse tipo de episotias, 

 
104 Epizootia “é o conceito utilizado em veterinária e ecologia das populações para qualificar uma enfermidade 

contagiosa que ataca um número inusitado de animais ao mesmo tempo e na mesma região e que se propaga com 

rapidez. O seu conceito equivalente em medicina é epidemia e em agronomia é epifitia. O termo epizootia está a 

cair gradualmente em desuso substituído impropriamente pelo termo epidemia. Disponível em: 

http://www.saude.ba.gov.br/. Acesso em: 10 dez. 2020. 

http://www.saude.ba.gov.br/
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retirando ratos, carcaças e principalmente pulgas. Pulgas para documentar 

uma hipótese que Maquiavel havia aventado, de que a pulga é o reservatório 

temporário da peste. Sem rato, sem episotia aparente, mas as pulgas que 

sobraram daqueles ratos que morreram, ficaram lá dentro dos... buracos de 

rato... as tocas... elas estão vivas e se um rato penetrar... ela transmite a 

peste... transmite a peste. De maneira que um dos critérios era esse. É uma 

doença de interesse internacional para o seu controle. Agora o outro critério 

é o de extensão geográfica. De prevalência e de incidência. Por exemplo, a 

malária. Era uma doença de grande extensão geográfica e de prevalência 

também elevada. De prevalência... de principalmente incidência. Porque 

prevalência é o número de casos no momento. E incidência é o número de 

casos ao longo de um período... do ano né, de um período de tempo. De 

modo que a malária é o tipo da doença que exigia um... esse critério, de 

tornar-se um Serviço Nacional para que as medidas de profilaxia e de 

pesquisas fossem eh... todas conjugadas num órgão só. [sic] (4ª entrevista, 

15/04/1994, Fita 8, Lado A, p. 1-2). 

 

Celso trabalhou em vários setores do SNP ‒ distribuídos pelos municípios dos estados 

nordestinos ‒ entre 1941 e 1956, tendo cursado em 1943 a Especialização em Peste, curso 

criado pelo Departamento Nacional de Saúde para capacitar os médicos do Serviço para 

atuarem no combate e controle da doença (COC/FIOCRUZ, FUNDO CE, s.d.). 

Em 1946, foi indicado pelo MES para participar do Curso Básico de Saúde Pública, 

oferecido pelo DNSP e realizado no IOC. No ano seguinte, passou a ser médico especializado 

do SNP (idem). 

Em 1956, foi criado o Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu), e Celso 

foi designado para coordenar a campanha contra o Tracoma. Em 1958, assumiu a subchefia 

do gabinete de Mário Pinotti, ministro da Saúde. Em 1960, foi membro do Grupo de Trabalho 

para elaboração do Programa de Saúde do 1o Plano Diretor da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), conciliando a função com o cargo de assistente 

técnico do DNERu (idem). 

Em 1961, acumulou a direção geral do órgão e a Divisão de Profilaxia. Em 1962, 

assumiu a relatoria do Grupo de Trabalho sobre Campanha Contra Tracoma e se tornou 

membro do Grupo de Trabalho sobre Campanha Contra Peste, ambos no âmbito do Ministério 

da Saúde. Ministrou a disciplina Fundamentos Sócio-Econômicos da Escola Nacional de 

Saúde Pública - ENSP (idem). 

Em 1964, recebeu a Ordem do Mérito Médico (grau de oficial). E, entre 1966 e 1969, 

atuou como consultor da Organização Pan-Americana da Saúde, no Programa de Controle de 

Peste no Equador, Peru e Bolívia. Em 1968, foi chefe do Núcleo Central de Pesquisas do 

INERu e substituto do diretor da instituição (COC/FIOCRUZ, FUNDO CE, s.d.). 
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Em 1972, foi designado para responder pelo expediente da Divisão de Campanhas da 

Superintendência de Campanhas de Saúde Pública. Foi assessor do ministro da Saúde Mário 

Machado de Lemos em 1973 e, no ano seguinte, diretor do INERu na Fundação Oswaldo 

Cruz (COC/FIOCRUZ, FUNDO CE, s.d.). 

Aposentou-se no Ministério da Saúde em 1980 e trabalhou na Santa Casa de 

Misericórdia do Rio de Janeiro, com Isnard Teixeira. Participou de várias sociedades: a 

Sociedade de Internos dos Hospitais do Recife, a Sociedade Brasileira de Higiene (SBA), a 

Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (SOBRAMES) – Regional Pernambuco e a 

Academia Pernambucana de Medicina (COC/FIOCRUZ, FUNDO CE, s.d.). 

Foi casado com Flora de Araújo Jorge Arcoverde de Freitas, com quem teve quatro 

filhos: Zaira, Ricardo, Maurício e Alda. Faleceu em 31 de agosto de 2005, no Rio de Janeiro 

(COC/FIOCRUZ, FUNDO CE, s.d.). 

 

4.4 A documentação arquivada 

 

A preservação de arquivos ‒ dentre eles, o fundo Celso Arcoverde de Freitas, membro 

dessa geração de sanitaristas lembrados por Cunha (2004) pelo seu “anonimato” e por 

arquivos institucionais como o do INERu, instituição em que Celso atuou em sua carreira na 

Saúde Pública ‒ possibilita que fundos menos conhecidos façam parte do mesmo acervo que 

integra outros conjuntos considerados icônicos, como os de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas. 

Ressalte-se que cada arquivo apresenta importância singular e atende às necessidades 

informacionais da instituição de custódia de diferentes formas, e que a constituição dos 

acervos pelas instituições é uma ação seletiva em sua essência, por ser um ato político 

marcado por disputas que ocorrem em várias instâncias, desde a criação dos documentos até a 

custódia permanente. 

Os arquivos do INERu e de Celso, que analisaremos no âmbito desse trabalho, são, 

assim como outros, parte representativa de uma memória histórica e fruto de uma construção 

importante de um legado da saúde pública, vistos em um contexto amplo. Criados e 

custodiados no contexto da ciência e da saúde pública, esses arquivos são definidos também 

como arquivos científicos. Segundo Santos, os arquivos científicos são as fontes arquivísticas 

de qualquer espécie, através das quais é possível acompanhar o desenvolvimento das políticas 

de pesquisa e de ensino relacionadas à ciência, das disciplinas e dos cientistas na produção de 

conhecimento. São os arquivos de tutela, os dos próprios estabelecimentos de pesquisa e 

ensino e os arquivos pessoais de cientistas (SANTOS, 2012a, p. 34-35). 
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Os arquivos de tutela são os “dos estabelecimentos de pesquisa e de ensino 

científicos”. Na França, estes arquivos costumam ser mantidos pelos ministérios, por se 

constituírem em conjuntos documentais remanescentes de atividades do Estado (SANTOS, 

2012a, p. 35). “São os arquivos públicos que apresentam um caráter essencialmente 

administrativo” (idem) e através dos quais é possível estudar as políticas de ensino e pesquisa 

científicos (idem). 

Os arquivos próprios dos estabelecimentos de pesquisa e ensino são tanto os de caráter 

administrativo ‒ dos serviços administrativos relativos ao funcionamento das atividades de 

pesquisa ‒ quanto os dos laboratórios, estes considerados “propriamente científicos” por 

serem os conjuntos de documentos oriundos dos “laboratórios e centros de pesquisa”. Nos 

arquivos dos laboratórios estão os documentos das fases de exploração, experimentação e 

teorização relativas às atividades de pesquisa e ainda documentos administrativos (idem). 

Os arquivos pessoais de cientistas “são geralmente considerados por seus produtores 

como arquivos privados”, ainda que os documentos que os constituem sejam originados nas 

atividades institucionais de organizações públicas (idem). “Esses arquivos permitem estudar 

não apenas o papel deste ou daquele cientista no progresso do conhecimento, mas também o 

envolvimento familiar, intelectual e social” (idem). 

Os arquivos de cientistas têm sido confundidos com os arquivos dos laboratórios ‒ no 

sentido dos relacionamentos entre documentos produzidos no mesmo contexto e da 

sobreposição da esfera pública sobre a privada ‒ nos quais os titulares atuaram 

profissionalmente, ocasionando dificuldades para o tratamento documental desses conjuntos 

durante o estabelecimento da “distinção formal entre arquivos pessoais e arquivos de 

laboratório”, evidenciando os tênues limites entre arquivos pessoais e institucionais e a 

complementaridade entre eles (idem). 

Segundo Santos, o tratamento documental de arquivos pessoais e institucionais é 

realizado, de um modo geral, por meio da separação desses conjuntos, apesar de haver entre 

eles “um ‘elo perdido’ que opera uma integração das esferas institucional e pessoal: o 

laboratório” (WELFELÉ, 1999, p. 109 apud SANTOS, 2012a, p. 41). O laboratório é 

considerado pelos autores o lugar onde a ciência é realizada (SANTOS, 2012a, p. 41). 

Na documentação produzida pelas atividades de pesquisa até a década de 1970, 

observa-se a dificuldade de distinguir os documentos do laboratório e dos seus funcionários, 

pesquisadores e responsáveis pelos laboratórios, suas equipes etc. Nas décadas seguintes, com 

as transformações na ciência através da programação e desenvolvimento de projetos de 
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grande porte envolvendo equipes cada vez maiores, esse trabalho se caracteriza cada vez mais 

pela sua institucionalização (SANTOS, 2012a, p. 42). 

As mudanças decorrentes das transformações na ciência não se referem aos métodos 

científicos e tecnológicos que, segundo Santos, “são basicamente os mesmos em todas as 

instituições”, mas aos objetivos, meios de organização e comunicação, que podem variar entre 

diferentes equipes. Mesmo com as mudanças nos padrões de comunicação entre equipes e 

seus membros, permanece a figura da liderança ‒ um pesquisador principal ou “líder de 

equipe” ‒ (ibidem, p. 42-43). Outro aspecto destacado pelo autor é com relação ao fato de o 

laboratório ser ao mesmo tempo “um lugar de produção e conservação dos documentos” 

relativos tanto ao processo de pesquisa quanto à gestão, sendo estes últimos raramente 

encontrados nos fundos ministeriais (ibidem, p. 43). 

A atividade científica tem gerado arquivos acumulados cada vez mais como parte de 

um processo institucionalizado, onde a imagem pessoal do indivíduo se funde com a da 

própria instituição. Nessa perspectiva, os documentos produzidos e acumulados no presente 

resultam de diferentes processos de documentação coexistentes e entrelaçados entre diferentes 

ambientes, que aglutinam contextos públicos e privados através dos seus agentes. Isso nos 

permite utilizar os arquivos de Celso Arcoverde de Freitas e do Instituto de Endemias Rurais 

(INERu), um pessoal e outro institucional, como material empírico para uma abordagem 

contextual e não dicotômica. 

O arquivo do INERu é constituído por 3,78 metros de documentos textuais e por 313 

documentos iconográficos (fotografias). A documentação, produzida entre 1956 e 1974, foi 

recolhida pela FIOCRUZ em 1995, sendo retirada da antiga sede do Núcleo Central de 

Pesquisas do DNERu no Rio de Janeiro (FIOCRUZ. COC, Base Arch). Durante o tratamento 

documental, foi arranjada em três séries – Administração Geral, Estudos e Pesquisas, e 

Circunscrições – divididas em subséries e/ou dossiês organizados por tema ou tipologia 

documental. 

O arquivo de Celso Arcoverde de Freitas é constituído por 7 metros de documentos 

textuais, 980 documentos iconográficos (2 desenhos, 418 fotografias, 1 rótulo, 4 imagens 

impressas, 1 cartaz, 380 diapositivos e 174 fotogramas de negativos), produzidos entre 1922 e 

2005. Ao serem doados em 2009 pela filha de Celso, Zaira Arcoverde Leal de Barros, os 

documentos acumulados na residência do titular foram transferidos para a FIOCRUZ. A 

documentação está arranjada em cinco grupos, divididos em subgrupos e/ou dossiês, 

organizados por tema ou tipologia documental. 
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Apresentaremos a seguir uma breve descrição da documentação selecionada para a 

análise nesta seção: o fundo INERu (Apêndices 1 a 10) e os dossiês DNERu e INERu do 

fundo Celso Arcoverde de Freitas (Apêndices 11 e 12), cujo inventário completo pode ser 

acessado na Base Arch (FIOCRUZ, COC, documento eletrônico). Os documentos que 

constituem os dossiês do fundo pessoal e as subséries do arquivo institucional são relativos às 

campanhas sanitárias realizadas pelo DNERu e INERu no período em que Celso Arcoverde 

de Freitas foi funcionário das instituições. 

 

4.4.1 O arquivo INERU 

 

Os documentos da subsérie Planos e Programas da série Administração Geral, 

produzidos entre 1964 e 1974, estão organizados em quatro dossiês: Plano de trabalho de 

aplicação de verbas e quinquenal de pesquisas do INERu; Resumo de reunião técnica sobre o 

plano piloto de esquistossomose e Programas para um plano piloto de controle de filariose e 

trabalho do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães; Planos de trabalho com proposta 

orçamentária e sugestões sobre o plano piloto do Centro de Pesquisas René Rachou para o 

controle da esquistossomose; e Programa de acompanhamento do I Plano Nacional de 

Desenvolvimento (I PND) – pesquisa sobre esquistossomose mansônica, doença de Chagas, 

filariose, malária, leishmaniose e peste. Esses documentos estão relacionados às diretrizes do 

órgão elaboradas para fornecer orientações técnicas e científicas para a organização do 

trabalho dos médicos sanitaristas e outros profissionais nas campanhas de Saúde Pública. 

Nos dossiês – constituídos por planos de trabalho, informes, listagens, programas de 

trabalho, levantamentos de dados, resumos de reuniões e ofícios produzidos nas décadas de 

1960 e 1970 –, encontram-se: programa de trabalho para 1965; programa de trabalho para o 

Vale do Maxaranguape no Rio Grande do Norte, elaborado pelo DNERu, INERu e Centro de 

Pesquisas Aggeu Magalhães; programa de acompanhamento do I PND relativo ao 

acompanhamento de projetos prioritários; plano de trabalho do INERu para 1966; plano de 

trabalho para investigação sobre esquistossomose para o período de 1965 e 1966; o plano de 

trabalho e aplicação relativos a novos recursos destinados à pesquisa aplicada ao combate à 

esquistossomose no Brasil para 1966; os planos de trabalho do DNERu para o Centro de 

Pesquisas Aggeu Magalhães em 1967 e 1969; o plano de trabalho e de aplicação e emprego 

de recursos adicionais; o informe sobre a esquistossomose no Brasil; relação nominal dos 

biologistas e zoólogos das circunscrições do Rio de Janeiro e Guanabara e da diretoria geral 

do DNERu; levantamento epidemiológico sobre helmintoses intestinais e esquistossomose 
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para o programa relativo ao ano de 1964; resumo da 1a reunião dos técnicos do Centro de 

Pesquisas Aggeu Magalhães do DNERu sobre entomologia e filariose, 1967; e ofício 

submetendo plano de trabalho do Centro de Pesquisas de Belo Horizonte, referente ao ano de 

1965, ao diretor do INERu. 

Os documentos da subsérie Acordos e Convênios da série Administração Geral, 

produzidos entre 1963 e 1970, foram produzidos nas atividades de formação e contratação de 

pessoal para atuar como consultores especializados, pesquisadores, médicos e técnicos nas 

universidades, institutos de pesquisa e em campo no atendimento aos doentes em áreas 

endêmicas de peste e esquistossomose na Região Nordeste e em municípios de outros estados 

brasileiros. 

Através dos convênios e outros documentos relacionados, identificamos que as 

atividades foram direcionadas para o combate às doenças endêmicas, às parasitoses intestinais 

e à toxoplasmose. Verificamos, também, as ações do INERu e do DNERu desenvolvidas para 

a formação de recursos humanos e desenvolvimento de pesquisas em Saúde Pública, 

articulados com organizações públicas e privadas nacionais e norte-americanas, como as 

universidades públicas brasileiras e a organização estadunidense Voluntários para a Paz. Os 

documentos estão organizados em quatorze dossiês: Anotações e correspondências referentes 

a convênio entre o INERu e os Voluntários para a Paz; Correspondências referentes ao 

convênio entre INERu e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), visando a 

colaboração mútua no desenvolvimento de estudos, intercâmbio de pesquisadores e vinda de 

consultores ao país para programas ligados ao controle de endemias; Termo de convênio de 

cooperação entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Brusque (SC), visando a 

prestação de serviços em educação sanitária e assistência médico-social; Convênio de 

cooperação entre o Ministério da Saúde, Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do 

Brasil; Termo de acordo de cooperação e correspondência referente ao convênio entre o 

Ministério da Saúde e a Reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais; Minuta de termo 

de acordo de cooperação entre o Ministério da Saúde e a Universidade da Bahia para o 

prosseguimento e ampliações de pesquisas sobre endemias rurais e treinamento através do 

INERu e da Faculdade de Medicina da Bahia; Termo de acordo celebrado entre o Ministério 

da Saúde, por intermédio do DNERu e da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 

através do Instituto Ezequiel Dias, visando a ampliação de pesquisas no combate à 

esquistossomose; Convênio entre a SUDENE e a Universidade Federal de Pernambuco; 

Convênio PAPPE/DNERu; Convênio entre a SUDENE e o DNERu para pesquisas ligadas ao 

conhecimento, avaliação e capacitação de recursos humanos, visando o desenvolvimento de 
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estudos sobre a peste e esquistossomose em áreas endêmicas do Nordeste; Correspondência e 

ante-projeto referentes ao convênio entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, o 

INERu e a cadeira de parasitologia da Faculdade de Medicina da UFF (Universidade Federal 

Fluminense) para realização de estudos e pesquisas sobre toxoplasmose; Minuta de contrato e 

correspondências ao convênio entre o Instituto Central de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o DNERu, visando o prosseguimento dos 

estudos sobre endemias parasitárias no Brasil e formação de pessoal especializado; Ofício 

com plano de trabalho e fichas médicas referentes ao desenvolvimento de trabalhos ligados ao 

controle da transmissão da esquistossomose em áreas de irrigação cobertas pelo convênio 

celebrado entre a SUCAM e Superintendência do Vale do São Francisco (SUVALE); 

Relatório com sugestões de convênios. 

Os documentos dos dossiês da subsérie Organização e Funcionamento, produzidos 

entre 1958 e 1969, são informes estatísticos sobre mortalidade, relatórios parciais e anuais dos 

centros de pesquisa, relatórios anuais do INERu, normas e códigos de saúde, ofícios, 

regimentos, mapas, gráficos, processos, dentre outros, e foram produzidos para a estruturação 

e funcionamento das atividades do órgão. Esses documentos se encontram organizados em 

treze dossiês intitulados: informes de estatística vital do Serviço Federal de Bioestatística; 

relatórios anuais e trimestrais do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães; normas gerais sobre 

defesa e proteção da saúde, Código Nacional de Saúde ‒ Normas Técnicas Especiais do 

Serviço Nacional de Educação Sanitária do Ministério da Saúde; relatórios anuais do INERu; 

ofícios referentes a normas de procedimento, funcionamento e resolução do Conselho 

Nacional de Seguros Privados do Ministério da Indústria e Comércio; relatórios anuais do 

Núcleo de Pesquisas da Bahia; relatório de Ernest Paulini, do Centro de Pesquisas René 

Rachou, à OMS, sobre a melhoria de moluscicidas em uso corrente e o desenvolvimento e 

provas de campo de compostos em testes; regimento e organogramas do INERu e de seus 

núcleos de pesquisas; relatórios anuais e trimestrais do Centro de Pesquisas René Rachou; 

relatórios trimestrais do Núcleo Central de Pesquisas; boletins semanais da Campanha de 

Erradicação da Varíola do Ministério da Saúde; mapas e gráficos contendo algumas endemias 

rurais no Brasil e processo referente a parecer sobre transferência do Centro Internacional de 

Identificação de Caramujos do INERu para o Instituto Central de Biologia da Universidade de 

Brasília. 

Nesses dossiês, destacamos os informes de estatística vital do Serviço Federal de 

Bioestatística e as publicações contendo estatísticas atualizadas elaboradas em 1958; os 

relatórios anuais e trimestrais do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães (PE), do Núcleo de 
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Pesquisa da Bahia (BA), do Centro de Pesquisa René Rachou (MG) e do Núcleo Central de 

Pesquisas (RJ), no período entre 1962 e 1969, que apresentam os resultados das campanhas 

sanitárias por área atendida, e os formulários utilizados na coleta de dados pelos sanitaristas 

que atuavam em campo anexados; os relatórios anuais do DNERu elaborados no período entre 

1963 e 1969, alguns assinados por Celso Arcoverde de Freitas; o relatório elaborado por Ernst 

Paulini entre 1966 e 1967 para a OMS, relativo à análises de moluscicidas; e os regimentos do 

INERu e dos centros de pesquisa a ele subordinados. 

Os documentos que constituem os dossiês da subsérie Pessoal foram produzidos entre 

1957 e 1971 e são relativos à gestão de pessoal do órgão. Destacamos, nesse conjunto: ofícios 

e a correspondência produzidos no período entre 1963 e 1971 relativos à frequência, 

contratação, concessão de bolsas e auxílios, exoneração, licenças, afastamentos para 

capacitação, afastamentos para tratamento de saúde, gratificações, do INERu ao Serviço de 

Administração do DNERu relativos a assuntos diversos etc.; portarias publicadas entre 1965 e 

1967 para designar servidores para pesquisas, adaptar laboratórios nos centros de pesquisa e 

atribuir responsabilidades na execução de trabalhos; certidão e memorial do diretor do 

INERu; boletins de merecimento e declarações de bens e valores de servidores, e declarações 

de servidores isentos de inquirição em processo administrativo entre 1965 e 1966. 

Os documentos estão organizados em dezesseis dossiês, intitulados: certidão e 

memorial do professor José Rodrigues da Silva, diretor do INERu; boletins de merecimento 

dos servidores do INERu; ofícios referentes à portaria de transferência, pedidos de 

exoneração, relação de pessoal contratado, laudos médicos, dispensa e apresentação de 

servidores do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães; ofícios referentes a frequência, proposta 

de tempo integral, concessão de bolsas de estudos, afastamento e prorrogação de permanência 

no país, exoneração, requisição de diárias, gratificação de servidores e substituição do diretor 

do INERu; correspondência contendo ofícios e telegramas referentes a dispensa, gratificação, 

solicitação de diárias e comunicação de viagens dos servidores do Núcleo Central da Bahia; 

portarias do diretor do INERu designando servidores para realizar pesquisas, supervisionar 

trabalhos sobre esquistossomose, adaptar laboratórios nos centros de pesquisas e tratar de 

assuntos administrativos; ofícios referentes a dispensa, transferência, solicitação de passagens 

aéreas, licença, laudo, gratificações e quadro demonstrativo dos servidores do Centro de 

Pesquisas René Rachou; ofícios referentes a admissão, pedido de desligamento, declaração de 

bens e valores e complementação de salário de servidores do Núcleo Central de Pesquisas; 

ofícios do INERu ao Serviço de Administração do DNERu; ofícios referentes a exames de 

sanidade e capacidade física para admissão de servidores pelo regime de Leis Trabalhistas no 
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INERu, a cargo do Serviço de Biometria Médica e do Serviço de Assistência Social, do 

Ministério da Saúde; declarações referentes aos servidores do INERu, que se encontram no 

exercício de suas funções e não respondem a processo administrativo; documentos remetidos 

ao chefe da administração do INERu para comprovação de horas extras e relação de 

servidores em tempo integral referente aos núcleos e centros de pesquisa; minutas de 

requerimento à solicitação de licença especial e salário família de servidores do INERu; 

documentos encaminhados por servidores do INERu ao chefe da administração, solicitando 

concessão de férias; quadros de levantamento de pessoal efetivo e sem vínculo empregatício 

do Núcleo de Pesquisas da Bahia e centros Aggeu Magalhães e René Rachou; e ofícios 

recebidos do DNERu informando sobre leis e pareceres, decretos e resoluções referentes à 

situação funcional de servidores, contribuição previdenciária, classificação e promoção de 

cargos e instruções do Ministério da Saúde. 

Os documentos que fazem parte dos dossiês da subsérie Material e Patrimônio, 

produzidos entre 1964 e 1971, são: cartas, processos, listas e pedidos de aquisição de 

materiais e equipamentos, pedidos de aquisição de vacinas, processos relativos ao 

recebimento de propostas e contratação de firmas, contratos de câmbio, recibos, relatório de 

despesas, locação de imóvel etc. 

Os documentos estão arranjados em seis dossiês, intitulados: Correspondência 

referente a pedido de moluscicidas, estojo para agulhas de inquérito sorológico, 

equipamentos, vacinas, aquisição de veículos, amostras de medicamentos, sangue e soro de 

pacientes; Pedido de suprimento de material do Laboratório de Sorologia importado pela 

FORMED (Fornecedora de Material Médico e Científico); Relação e ofícios referentes a 

material permanente do Núcleo Central de Pesquisas; Processo e correspondências referentes 

a propostas das firmas; Lista de aquisição de material importado pela Forméd (Fornecedora de 

Material Médico e Científico) e ofícios versando sobre solicitação de material para 

funcionamento de aparelho; e Contrato de câmbio, recibos, depósitos e lista referente à 

aquisição de material científico. 

Os documentos que constituem a subsérie Orçamento e Finanças, produzidos entre 

1956 e 1970, são relativos aos procedimentos contábeis adotados nos pagamentos das 

despesas do órgão. Eles se encontram arranjados em cinco dossiês: processo, diário oficial, 

instruções contábeis, quadros de financiamento e correspondência; relatório de despesas e 

correspondência referente a pagamento para obras, ordens de pagamento, pedido de verbas, 

auditoria e prestação de contas dos recursos da SUDENE, comprovação de verba PAPPE-

peste, distribuição de numerário e relação de despesas; ofícios referentes à comprovação de 
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contas de verba orçamentária, relação de veículos, quadros demonstrativos de despesas, 

transferência de numerário e comprovação de contas referentes ao Centro de Pesquisas René 

Rachou; ofícios referentes à distribuição e transferência de numerário e repasse de recursos do 

Núcleo de Pesquisas da Bahia; documentos contendo esquema para apropriação mensal de 

despesas gerais e específicas e correspondência referente à distribuição e transferência de 

numerário e à verba de convênio com a PAPPE, do Núcleo Central de Pesquisas. 

Os documentos que constituem a subsérie DNERu, produzidos entre 1958 e 1970, são: 

boletins informativos sobre temas de campanhas sanitárias, relatórios, manual de serviços, 

correspondência etc. Eles se encontram arranjados nos seguintes dossiês: boletins 

informativos da Campanha Contra a Hidatidose e bibliográfico da Divisão de Cooperação e 

Divulgação do DNERu; texto da Seção de Educação Sanitária intitulado "Saneamento 

Básico", traduzido e adaptado da monografia n. 39 da OMS; relatórios do DNERu referentes 

ao programa de combate à doença de Chagas, ancilostomose, peste, bócio endêmico, 

leishmaniose, tracoma, brucelose, febre amarela, filariose e esquistossomose; recortes de 

jornal, relatórios, separatas, trabalhos e correspondência referente à Campanha de Erradicação 

da Malária (CEM) do DNERu; relatório anual do DNERu; relatórios da 1ª e 2ª Reunião de 

Diretores e Técnicos do DNERu; Vademecum - catálogo dos medicamentos fabricados pelo 

Serviço de Produtos Profiláticos do DNERu; manual de serviço do DNERu - Comunicações. 

Serviço de Administração; correspondências do DNERu referentes à concessão de bolsa de 

estudos, transferência de telefone, 2ª Reunião do Projeto Piloto de Esquistossomose e relação 

de pessoal em atividades no Instituto de Microbiologia; contrato de locação de imóvel 

celebrado entre o Ministério da Saúde, através do DNERu, e a construtora Morena Ltda; 

informe do governo do Brasil à XVIII Conferência Sanitária Pan-Americana e textos e 

resumos de aulas proferidas nos cursos para educadores sanitários e de atualização de 

conhecimentos sobre endemias rurais, Verminoses intestinais e Educação sanitária na 

profilaxia das endemias rurais. 

A subsérie Correspondência é constituída por dois dossiês de documentos produzidos 

entre 1964 e 1971, intitulados: Ofícios expedidos e recebidos pela direção do INERu, 

prestando e solicitando informações sobre devolução de livros, emplacamento e lubrificação 

de veículos, reuniões e eventos e relatórios sobre atividades nos centros de pesquisas e 

circunscrições; e Telegramas recebidos pela direção do INERu, prestando e solicitando 

informações sobre remessa de separatas, resumos e planos de trabalho, relatórios de 

atividades, recebimento e transcrição de telegramas. 
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A série Estudos e Pesquisas é constituída por vinte e três dossiês, com a documentação 

produzida entre 1956 e 1971 arranjada por tema ‒ de acordo com as doenças e endemias ‒, 

intitulados: Malária ‒ projetos de pesquisa de terapêutica e profilaxia da malária a ser 

realizada em Porto Velho; Leishmaniose ‒ relatório dos trabalhos realizados sobre 

leishmaniose no ano de 1968; Leishmaniose ‒ foco endêmico de calazar em Goiás, aumento 

de casos de leishmaniose tegumentar em Belo Horizonte; Doença de Chagas ‒ Triatoma 

infestans, formulário utilizado na campanha contra a doença de Chagas; Peste ‒ listagem de 

identificação de pulgas no Nordeste, projetos, programas e planos de trabalho para o combate 

à peste, relatório de atividades, separatas intituladas Aerossóis microbianos ‒ proteção contra 

aerossóis infectantes em técnicas bacteriológicas; Brucelose ‒ Resultats d’une enquete sur la 

brucellose bovine au Senegal ‒ Dangers de contamination l’homme; Esquistossomose ‒ 

boletins, gráficos, processos e correspondência referentes à profilaxia da esquistossomose, 

utilizando os medicamentos e moluscicidas: gramotone e reglone, sihistomicid ciba, twsb, 

ambilhar e pentaclorofenato de sódio; Esquistossomose ‒ correspondência referente à 

pesquisa, relatório de atividade, projeto-piloto, exames clínicos e laboratoriais, reunião e 

trabalho de combate à esquistossomose do centro de pesquisa Aggeu Magalhães, René 

Rachou e Núcleo Central de Pesquisas; Esquistossomose ‒ repopulação natural e índices de 

infecção de planorbídeos, após a aplicação de moluscicida e tratamento em massa da 

população humana em área endêmica de esquistossomose mansoni; Esquistossomose ‒ 

planos, programas e projetos referentes ao combate da esquistossomose, anexo: organogramas 

de trabalho e mapas de áreas com focos de transmissão; Esquistossomose ‒ recorte de jornal e 

separatas intituladas Evolution of Kato thick-smear technique for quantitative diagnosis of 

Helminth infections e Coprological diagnosis of schistosomasis; Esquistossomose ‒ trabalhos 

do Plano Piloto em Minas Gerais, inquérito alimentar na Vila Kennedy em Bangu (Rio de 

Janeiro), terapêutica experimental e de viagens para investigação na Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Recife, Argentina e Porto Rico; Esquistossomose ‒ dados epidemiológicos, 

levantamento parasitológico e helmintológico de campanha contra verminoses; 

Esquistossomose ‒ textos e gráficos referentes a técnicas malacológicas e de exames de fezes, 

normas para coleta e remessa de moluscos, resultados comparativos dos métodos Kato e S. 

Barbosa para S. mansoni e outros helmintos; Esquistossomose ‒ relatórios anuais e trimestrais 

referentes aos trabalhos de combate à esquistossomose e outras verminoses nos municípios de 

Sumidouro (RJ), São Lourenço da Mata (PE) e do Sub-projeto II, anexo: sumário, informe e 

instruções do exame coproscópico; Fichas de registros de pacientes, gráficos, processos, 

trabalhos e correspondência referentes ao tratamento da esquistossomose com o medicamento 
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Hycanthone oral e intramuscular; Esquistossomose ‒ documentos referentes ao XVIII 

Congresso Brasileiro de Higiene, II Reunião de Esquistossomose e IV Conferência sobre 

Esquistossomose; Esquistossomose ‒ instruções para tratamento e inquérito sorológico 

escolar referente à esquistossomose; Filariose ‒ separatas intituladas Le Traitement de 

L'Onchocercose au mel W. L'Activité Macrofilarial e Missing Links in Chemotherapeutic 

Control of Filariasis, quadros sobre as atividades da campanha contra a filariose; Bócio 

endêmico ‒ informe referente ao seminário sobre iodização do sal para prevenção do bócio 

endêmico, anexo: cartão da Organização Pan-Americana de Saúde; Bouba ‒ erradicação da 

bouba no Brasil, elaborado pela OMS e pela Organização Pan-Americana de Saúde; Tracoma 

‒ relatórios e resumos sobre o desenvolvimento de pesquisas, ensaios clínicos, vacinação, 

isolamento e identificação do tracoma e correspondência referente a pesquisas sobre vacinas 

anti-tracomatosas em diversas cidades do país; e, Tratamento da ascaridose, trabalhos 

relativos às sulfonamidas e distribuição geográfica dos culicídeos no Brasil (Diptera, 

Culicidae). 

Os documentos que compõem os dossiês são relativos às rotinas de pesquisa e 

tratamento de pacientes diagnosticados com as doenças, aos levantamentos de áreas 

endêmicas, às campanhas sanitárias realizadas, ao levantamento laboratorial de doenças, ao 

planejamento de pesquisas, a técnicas de obtenção de amostras etc. 

Destacamos em meio a documentação: os planos-piloto, gráficos, mapas de áreas 

endêmicas, relatórios de viagens, e atividades e trabalhos produzidos durante as pesquisas e 

campanhas contra a malária; o plano geral de levantamento laboratorial da doença de Chagas, 

esquistossomose e calazar; o plano de pesquisa referente à leishmaniose tegumentar; o plano 

de trabalho e aplicação relativo a novos recursos destinados à pesquisa aplicada no controle à 

leishmaniose e seus aspectos epidemiológicos; relatório dos trabalhos sobre calazar em Minas 

Gerais e separatas diversas; o plano de trabalho sobre leishmania, relativo à coleta de amostra 

de leishmania no Brasil e outros países; listas de material referente ao Plano Piloto de Peste de 

Exu (PE); relatório de resultados de exames feitos no laboratório de Bacteriologia e 

Imunologia do Pavilhão Carlos Chagas para diagnóstico de brucelose e plano de pesquisa a 

ser realizado por cooperação entre a Coordenação da Campanha Nacional Contra a Brucelose, 

o Instituto de Microbiologia da Universidade do Brasil e o DNERu, dentre outros. 

Os dossiês de documentos que constituem a série Circunscrições foram produzidos no 

período entre 1956 e 1970 sobre as circunscrições: Alagoas, Amazonas, Bahia, Brasília, 

Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Recife. 
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Neles, encontram-se arquivados: ofício referente a inquéritos helmintológicos 

realizados em Alagoas; processo e ofícios referentes ao envio de exames histopatológicos 

com amostras de fígado e relatório sobre o problema da febre hemorrágica no Amazonas; 

correspondência, mapas, inquéritos sorológicos escolares para doença de Chagas e 

esquistossomose na Bahia e em Sergipe; mapa com a distribuição de focos, plano de 

atividades de educação sanitária e correspondência referente a dados estatísticos de trabalhos 

para doença de Chagas em Brasília; relatório de viagem, mapas, recorte de jornal, 

correspondência, inquérito e levantamento epidemiológico sobre a esquistossomose realizado 

em Quixadá, Ceará; ofícios referentes a informações sobre produto terapêutico usado no 

combate à esquistossomose no Espírito Santo; resultado de exames histopatológicos e 

relatórios sobre esquistossomose e programa da campanha contra doenças de Chagas, em 

Goiânia; correspondências referentes às campanhas da peste e esquistossomose e 

levantamento de planorbídeos realizado pelo Laboratório de Malacologia em Furnas visando à 

identificação de espécies transmissoras da esquistossomose, em Minas Gerais; relatório de 

atividades referentes às campanhas de combate à bouba, tracoma, esquistossomose e malária e 

projeto-piloto para o tratamento da filariose com a combinação de agentes microfilaricidas e 

macrofilaricidas; relatórios referentes à campanha de combate à esquistossomose e às 

atividades desenvolvidas pela circunscrição; inquérito sorológico escolar programado para 

municípios nas zonas urbana e rural e resumo trienal da circunscrição Rio de Janeiro; 

correspondência referente a inquéritos coproscópicos e exames malacológicos, no Rio Grande 

do Norte; levantamento estatístico do número de escolas primárias, municipais, estaduais e 

particulares em Santa Catarina; regulamento da Secretaria de Saúde e Assistência Social, 

inquéritos sorológicos escolares para doença de Chagas e esquistossomose, em Sergipe, 

dentre outros. 

 

4.4.2 O arquivo Celso Arcoverde de Freitas 

 

A documentação produzida e acumulada por Celso, e classificada no dossiê DNERu 

do grupo Gestão Institucional do seu arquivo pessoal, está relacionada às atividades por ele 

coordenadas e executadas nas coletas e sistematização de dados, orientações técnicas e 

formativas, acompanhamento dos resultados das ações planejadas para as equipes envolvidas, 

na comunicação entre profissionais, divulgação de conhecimento técnico e científico para 

subsidiar os trabalhos, dentre outras, enquanto atuou no órgão nas campanhas sanitárias 

realizadas para o combate e controle da peste, leishmaniose, doença de Chagas, 
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esquistossomose, ancilostomose, filariose e outras doenças. 

A coleta e sistematização de dados é representada pelos gráficos, mapas, tabelas e 

quadros demonstrativos. Os gráficos, produzidos nas décadas de 1950 e 1960 pela Divisão de 

Profilaxia do DNERu, apresentam os dados relativos às atividades de combate à peste entre 

1954 e 1963, e os mapas produzidos entre 1954 e 1969 informam sobre as áreas endêmicas de 

peste nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, assim como os municípios que apresentaram 

casos de peste humana ou epizootias nessas e em outras regiões e as áreas vulneráveis ao 

surgimento de focos de peste no mundo. 

Através dos quadros demonstrativos, podemos acompanhar as informações relativas à 

variação anual do número de casos positivos para peste humana verificados no Brasil, de 

acordo com cada estado, entre os anos de 1935 e 1962, além dos inquéritos realizados contra 

filariose e tracoma em municípios do Recife e do Ceará. 

As tabelas apresentam os dados levantados pelo DNERu durante as campanhas contra 

doença de Chagas, filariose, peste, calazar humano e tracoma nos anos de 1950 a 1970; 

atividades da campanha contra a doença de Chagas no estado de Minas Gerais, 1950 a 1960; 

inquérito sorológico sobre doença de Chagas realizado no Rio Grande do Sul, em 1953 e 

1954; levantamentos estatísticos realizados durante a campanha contra a doença de Chagas 

em municípios da Circunscrição Paraná, em 1962; relação dos municípios onde foram 

capturados barbeiros no Ceará, entre novembro de 1961 e julho de 1962; distribuição por 

município do índice de infecção natural do Triatoma Infestans, pela Circunscrição Paraná; 

municípios que apresentaram triatomíneos infectados na Circunscrição Goiás; índice de 

infecção natural por T. Infestans e T. Cruzi, em municípios do Rio Grande do Sul; inquérito 

entomológico de doença de Chagas na Circunscrição Bahia; distribuição por espécie de 

triatomíneos capturados e examinados com resultados positivos para T. Cruzi no estado de 

Minas Gerais, a partir de levantamentos efetuados pelo antigo Serviço Nacional de Malária e 

pelo DNERu, em 1950 e 1960; epidemiologia da doença de Chagas e índices de infecção dos 

triatomíneos pelo T. Cruzi no estado do Rio Grande do Norte; relação dos municípios no 

estado de Alagoas, onde foi realizado inquérito entomológico sobre doença de Chagas; 

relação de localidades no Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Pará, Maranhão, Rio Grande 

do Norte, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 

Mato Grosso e Goiás onde foram identificados resultados positivos para filariose em inquérito 

hemoscópico realizado no período de 1951 a 1960; inquéritos sobre filariose, realizados em 

Pernambuco pela Coordenação de Filariose do DNERu, em 1959; campanha contra filariose 

em Santa Catarina, em 1961; índice de positividade apurado em campanha contra filariose em 
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Belém, entre 1957 e 1962; relação de municípios com áreas endêmicas de peste nas 

Circunscrições Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio de 

Janeiro, Ceará, entre 1953 e 1964; casos positivos e suspeitos de peste humana ocorridos em 

1965 e 1968, levantados pela Seção de Estatística e Epidemiologia do DNERu; diagnósticos 

de calazar humano realizados entre 1953 e 1964; atividades de combate ao tracoma no 

Distrito Federal, realizadas entre 1962 e 1963 pela Divisão de Profilaxia do DNERu; 

resultados dos trabalhos de combate e controle de endemias no Posto de Exu, Circunscrição 

Pernambuco, em 1965 etc. 

As orientações técnicas ‒ instrumentos para subsidiar tecnicamente a execução dos 

trabalhos ‒ elaboradas pelo DNERu e a formação dos profissionais são apresentadas nos 

manuais, informativos, materiais relativos a cursos e formulários para registros de 

informações sobre o trabalho de campo das campanhas. O titular do arquivo acumulou em sua 

documentação: manual destinado à aplicação de moluscicidas e avaliação de resultados, de 

1956, e manual de terapêutica da malária, de 1968; listas de médicos participantes de Curso 

de Peste realizado pelo SNP [1943]; apostila de Curso de Auxiliares em Epidemiologia da 

Peste, coordenado por Zamir de Oliveira com a colaboração de Aderbal de Brito Ramos, 

realizado em 1969. 

Além desse material, encontramos no dossiê um conjunto de folhetos, informativos e 

publicações produzidos pelo Ministério da Saúde, Serviço Nacional de Educação Sanitária do 

Ministério da Saúde, Centro de Investigações Epidemiológicas do Ministério da Saúde, 

Escritório de Pesquisa Econômica e Aplicada (EPEA), DNERu, SUDENE e outros autores 

nos anos de 1950 e 1960. Os folhetos e informativos são relativos à prevenção de doenças 

oftalmológicas e outros temas relacionados à Saúde Pública, intitulados: A saúde dos olhos, A 

profilaxia no Nordeste Brasileiro, Geografia do tracoma no Brasil, Uma política de 

desenvolvimento econômico para o Nordeste, Folhas atualizadas em Saúde Pública, Combate 

a Endemias Rurais no Brasil, Memento terapêutico do Serviço de Produtos profiláticos do 

DNERu, Normas Gerais Sobre Defesa e Proteção da Saúde, Diagnóstico preliminar da 

situação de saúde no Brasil, Endemias Rurais: métodos de trabalho adotados pelo DNERu e 

Boletim Epidemiológico. 

Foram também guardados por ele formulários utilizados pelos médicos sanitaristas e 

guardas sanitários no SNP e DNERu para a coleta e registro de dados em campanha: boletim 

mensal de localidades trabalhadas; boletim diário do guarda; boletim diário do guarda-chefe; 

agenda de ciclos de trabalho; comunicado sobre ocorrência de peste humana; registro diário 

das atividades de laboratório, ficha de caso humano de peste, protocolo de exame de material 



185 
 

suspeito de peste, boletim de remessa de material ao laboratório, ficha de epizootia, ficha de 

captura e exame de roedores, e relatório estatístico das atividades. Esses formulários, 

acumulados por Celso Arcoverde de Freitas, podem ter sido utilizados pelo DNERu, pela 

DFS e pelo SNP. 

Os relatórios ‒ de atividades anuais da instituição, reuniões, resultados de 

levantamentos de áreas para a realização de campanhas etc. ‒ acumulados pelo titular do 

arquivo referem-se ao acompanhamento de resultados das ações planejadas e executadas pelo 

DNERu e foram produzidos entre 1956 e 1969. Dentre os principais estão: Mensagem de 

1956, mensagem publicada pelo Ministério da Saúde; Áreas Bocígenas, apresentado pela 

Divisão de Organização Sanitária ao Diretor Geral do DNS, em 1956; Dados do DNERu 

relativos ao item IV do questionário da OMS para o terceiro informe sobre a situação 

mundial da saúde, 1961-1964; Breve relatório sobre as atividades da assistência técnica na 

Região Nordeste em 1965 e o Relatório da reunião de chefes de circunscrição da Região 

Nordeste (1966-1967) ‒ elaborados por Celso Arcoverde de Freitas como assistente técnico 

do diretor do DNERu, além de Resultados alcançados pelo DNERu em 1967. 

A fotografia era utilizada nos registros do trabalho de campo das campanhas, eventos, 

reuniões e treinamentos. O dossiê possui um conjunto de imagens que se referem, em sua 

maioria, às campanhas contra tracoma, doença de Chagas, esquistossomose e leishmaniose 

realizadas entre 1950 e 1970, em vários estados. Há ainda aquelas relativas à posse de Celso 

Arcoverde de Freitas na diretoria do DNERu. 

Parte da comunicação registrada entre os médicos sanitaristas e demais profissionais, e 

informações publicadas oficialmente pela instituição, encontra-se nas cartas, telegramas, 

aerogramas e ofícios. Essas comunicações estão registradas na correspondência trocada entre 

Celso e outros gestores de campanhas sanitárias no período entre 1955 e 1969, e nos ofícios 

produzidos no período de 1957 a 1970 ‒ alguns assinados por ele como coordenador de 

campanha e em outros cargos no DNERu. Os ofícios se referem à cessão de Celso ao estado 

de Pernambuco, à realização de pesquisa sobre tracoma em Pernambuco, à notificação pelos 

coordenadores de campanha sobre áreas afetadas por doenças, à descrição das funções dos 

postos de trabalho da Diretoria Geral do DNERu, à admissão de médicos etc. 

Os documentos relativos à divulgação de conhecimento técnico e científico para 

subsidiar os trabalhos presentes no arquivo são: artigos científicos e ensaios de autoria 

individual ou coletiva, de Celso e outros pesquisadores, sobre peste, tracoma, filariose e 

doença de Chagas, publicados entre 1957 e 1969, intitulados: Notícias sobre a peste no 

Nordeste, Tracoma: epidemiologia e profilaxia, Tracoma no Nordeste Brasileiro, Combate à 
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doença de Chagas, A continuidade da peste em focos persistentes, Infecções em imigrantes e 

Campanha contra a peste, além de volumes da Revista Brasileira de Malariologia e Doenças 

Tropicais. 

Os documentos relacionados às atividades de gestão do titular, presentes no dossiê 

são: normas reguladoras de convênios, organogramas do DNERu, pareceres e despachos 

realizados entre 1962 e 1964, portarias e decretos relativos à designação de servidores para 

exercício de cargos e concessão de licenças para realização de expedições científicas 

publicados entre 1963 e 1969, inquérito administrativo realizado em 1964 relativo a 

esclarecimentos sobre compra de medicamentos pelo DNERu, e atas de reuniões de técnicos 

do Programa de Peste do DNERu realizadas em 1969 para reformulação do Programa de 

Controle da Peste. 

O dossiê apresenta ainda algumas notícias publicadas nos periódicos O Jornal, O 

Momento ‒ Órgão defensor dos interesses dos Hansenianos e Oficial da Sociedade de 

Higiene de Pernambuco ‒ e A Tribuna Médica, entre 1959 e 1961, sobre o tracoma e a IV 

Reunião de Medicina Preventiva, além de discursos, como o de Celso Arcoverde de Freitas 

relativo à sua saída da direção do DNERu e de Aprígio de Abreu Salgado, ao assumir a 

diretoria do órgão. 

A documentação produzida e acumulada por Celso e classificada no dossiê INERu do 

grupo Gestão Institucional do seu arquivo pessoal foi gerada e acumulada pelo titular do 

arquivo no âmbito das atividades por ele coordenadas e executadas nas coletas e 

sistematização de dados, no acompanhamento dos resultados das ações planejadas para as 

equipes envolvidas, na comunicação entre profissionais e na normatização de processos de 

trabalhos, enquanto atuou no órgão nas campanhas sanitárias realizadas para o combate e 

controle da peste, leishmaniose, doença de Chagas, esquistossomose e outras doenças. 

Os documentos relativos às coletas e sistematização de dados são: estudos de caso do 

grupo de trabalho coordenador das atividades de estudo e controle da leishmaniose 

tegumentar americana na área de atuação do posto Samuel Libânio, em Jacarepaguá, 1974, 

ensaio relativo à epidemiologia da peste, apontamentos etc. 

O acompanhamento dos resultados das ações planejadas para as equipes envolvidas 

nas campanhas era realizado por meio dos relatórios, produzidos entre 1974 e 1975. Os 

relatórios acumulados por Celso Arcoverde de Freitas que fazem parte desse dossiê são: 

relatório dos grupos de trabalho da Reunião Nacional Sobre Pesquisa em Doença de Chagas, 

realizada no IOC, em 1974; relatório dos trabalhos entomológicos desenvolvidos na 

Campanha de Controle da Leishmaniose em Jacarepaguá (GB), em 1974; epidemiologia da 



187 
 

doença de Chagas: objetivos e metodologia dos estudos longitudinais, relatório técnico 

(CNPq); vigilância epidemiológica, elaborado pela Secretaria Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde e pela Divisão Nacional de Epidemiologia e Estatística da Saúde; 

relatório anual do Instituto de Endemias Rurais da Fundação Oswaldo Cruz; biologia e 

métodos de controle dos transmissores da doença de Chagas, elaborado pelo Instituto de 

Endemias Rurais da Fundação Oswaldo Cruz; prestações de contas acerca de despesas de 

custeios do INERu relativas ao ano de 1975, anteprojeto de melhoria da habitação para 

controle da doença de Chagas, peste e esquistossomose etc. 

As comunicações registradas presentes nesse dossiê são ofícios, cartas e aerogramas. 

A maior parte dos ofícios foi produzida entre 1970 e 1976 e apresenta assinatura de Celso 

enquanto diretor do Instituto de Endemias Rurais (INERu), tendo como assuntos principais: 

as pesquisas sobre peste em Exu (PE); reunião de especialistas sobre doença de Chagas; 

participação em eventos diversos; anteprojeto do Núcleo de Pesquisa em Leishmaniose; 

mudança da diretoria e do Núcleo Central de Pesquisas do INERu de Jacarepaguá para o 

campus da Fundação Oswaldo Cruz; transferência do INERu para a FIOCRUZ; entrega do 

cargo de diretor e devolução para a SUCAM. As cartas e aerogramas foram trocados entre o 

titular do arquivo e outros gestores de instituições nacionais e internacionais entre 1970 e 

1976, sobre assuntos diversos, como: realização de campanhas sanitárias na Circunscrição 

Brasília, Programa de Controle da Esquistossomose no Distrito Federal, pesquisas 

relacionadas às campanhas sanitárias realizadas em vários estados, orientações da OMS etc. 

Sobre a normatização de processos de trabalho nas atividades de gestão, o titular 

acumulou os seguintes documentos: portaria criada para constituir grupo de trabalho 

encarregado de elaborar projeto para a instituição de núcleo de pesquisas em Leishmanioses 

na FIOCRUZ, liderado por Felipe Nery Guimarães, com a participação de Celso Arcoverde 

de Freitas, Nizyo dos Santos Lima e Paulo Chagastelles Sabroza, em 1974; regimento, 

programa e certificado de participação na V CNS, em 1975, e publicação relativa ao 

centenário de Oswaldo Cruz, de 1972. 

 

4.5 Articulações entre documentos nos arquivos de Celso Arcoverde de Freitas e do 

INERu no contexto sócio-histórico 

 

O INERu organizou e executou serviços de investigação e combate às endemias ‒ 

malária, leishmaniose, doença de chagas, peste, brucelose, febre amarela, esquistossomose, 

ancilostomose, filariose, hidatidose, bócio endêmico, bouba, tracoma etc. ‒ na zona rural e em 
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outras áreas do território nacional, conforme as suas atribuições como organismo de Saúde 

Pública subordinado ao Estado. 

Além da Diretoria Geral e do Serviço de Administração, era constituído pela Divisão 

de Profilaxia, Divisão de Cooperação e Divulgação, INERu, Serviço de Produtos Profiláticos 

e vinte e cinco circunscrições de Saúde, uma para cada estado e território nacional. 

As atividades realizadas pelo Serviço de Produtos Profiláticos, encarregado de prover 

as campanhas com inseticidas, moluscocidas, raticidas e outros produtos utilizados na 

profilaxia das doenças, levaram tanto a instituição quanto Celso à acumulação de documentos 

sobre a aquisição e uso desses materiais. 

A execução das atividades da Divisão de Profilaxia, responsável pelo mapeamento das 

áreas endêmicas das doenças combatidas e controladas pelo órgão, produziram 

levantamentos, registrados em boletins, mapas, tabelas, gráficos, relatórios e outros 

documentos relativos aos registros de prevalência dos vetores e hospedeiros responsáveis pela 

transmissão. 

A Divisão colaborava na realização dos inquéritos, estabelecendo os métodos 

utilizados pelos médicos sanitaristas, avaliando e controlando sua aplicabilidade e eficiência 

quanto aos resultados, planejando e provisionando a instituição com os recursos profiláticos e 

terapêuticos a serem utilizados e distribuindo-os conforme as necessidades de cada região 

atendida pelas campanhas. Além dessas atividades, elaborava os orçamentos em colaboração 

com outros órgãos normativos e executivos do DNERu. 

O DNERu mantinha cooperação técnica e científica com outros órgãos federais, 

municipais, autárquicos e particulares. A Divisão de Cooperação e Divulgação era 

responsável pelo estabelecimento e manutenção dessas relações, estimulando e estabelecendo 

serviços de cooperação, elaborando convênios e acompanhando os acordos celebrados. Além 

dessas atividades, ficava sob responsabilidade dessa Divisão a coordenação e publicação do 

periódico Revista Brasileira de Malariologia e Doenças Tropicais, voltado para a divulgação 

dos trabalhos científicos ou educativos do departamento e para a manutenção dos acordos de 

trabalho entre o órgão e o serviço responsável pela educação sanitária no Ministério da Saúde. 

O INERU, enquanto subordinado ao DNERu, cuidava da realização das pesquisas e 

estudos sobre as endemias para ampliar o conhecimento sobre elas, no aperfeiçoamento dos 

métodos profiláticos e estabelecimento de normas para a realização dos inquéritos sanitários. 

As vinte e cinco circunscrições, subdivididas em setores conforme as necessidades 

regionais, executavam as atividades planejadas pelas divisões e pelo INERu, de acordo com 
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as orientações da direção do DNERu e do INERu, decorrentes das necessidades identificadas 

e prioridades definidas pela instituição. 

Selecionamos um conjunto de documentos que constituem os dossiês descritos na 

subseção anterior deste trabalho, relativos às campanhas de Saúde Pública contra algumas das 

endemias rurais realizadas pelas instituições entre 1956 e 1976. A partir dessa seleção, 

elaboramos um exercício de descrição da documentação produzida e acumulada nos dois 

arquivos, ordenando-os cronologicamente pela data de produção ‒ as datas dos documentos 

ou datas atribuídas ‒, conforme se encontram descritos na Base Arch. 

O objetivo de nossa apresentação foi a elaboração de um histórico dos documentos, 

enfatizando as campanhas e indicando os arquivos nos quais se encontram arranjados. 

Ressaltamos que os documentos constituem indícios das ações realizadas contra as doenças e 

que nem todas realizadas ao longo das campanhas se encontram neles representadas. 

Celso Arcoverde de Freitas, que ingressou no serviço público na DFS e foi 

posteriormente absorvido pelo SNP, DNERu e INERu ‒ passando pela SUCAM após a 

extinção do DNERu ‒ acumulou e produziu documentos sobre o trabalho nessas instituições. 

O DNERu e o INERu (nos anos em que funcionou como setor de pesquisa do DNERu 

e, depois, quando passou a ser um órgão vinculado à FIOCRUZ) realizaram levantamentos, 

estudos e encaminhamentos médico-sanitários em vários estados brasileiros, que podem ser 

acompanhados na documentação produzida e acumulada pela instituição e por Celso. 

Na década de 1960, o DNERu levantou dados relativos aos casos de peste humana 

diagnosticados no Brasil naquela década e nas anteriores, que foram registrados nos quadros 

demonstrativos acumulados por Celso Arcoverde de Freitas sobre a variação anual do número 

de casos positivos de peste humana, sendo as informações organizadas por estados no período 

de 1935 a 1962. Os documentos foram produzidos pelo DNERu na década de 1960, 

provavelmente utilizando documentação remanescente das instituições que atuaram no 

combate e controle à doença antes da sua criação. 

As listagens produzidas pelo DNERu e acumuladas por Celso Arcoverde de Freitas ‒ 

sobre os municípios que apresentaram áreas endêmicas de peste e ocorrências positivas da 

doença entre 1953 e 1962 nas circunscrições Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Bahia e Rio de Janeiro ‒ são parte dos levantamentos realizados pelo 

órgão no período. 

O DNERu levantou em gráficos e mapas ‒ das circunscrições Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com 

informações sobre áreas endêmicas de peste humana e ocorrência de epizootias ‒ como parte 
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das atividades de combate à peste realizadas pela Divisão de Profilaxia do INERu no período 

entre 1954 e 1963, em vários estados. Esses documentos foram acumulados por Celso em seu 

arquivo pessoal. 

Na década de 1970, Celso e Zamir de Oliveira elaboraram estudo de caso sobre o 

problema da peste no Brasil entre 1956 e 1970. Na ocasião, Celso era assistente do diretor do 

DNERu e Zamir, chefe de setor da Circunscrição Guanabara. O estudo foi acumulado com a 

documentação que constitui o arquivo pessoal. 

Em 1964 e 1965, o DNERu realizou novo levantamento das localidades onde 

ocorreram casos de peste humana, por estado e, no Ceará, por município. E relacionou casos 

positivos e suspeitos de peste humana através de trabalho de levantamento realizado pela 

Seção de Estatística e Epidemiologia do DNERu. As listagens também foram acumuladas por 

Celso. 

O DNERu produziu documentos nas campanhas realizadas contra a peste entre 1964 e 

1970 ‒ como projetos de pesquisa, programas e planos de trabalho; relatório de atividades; 

artigos científicos, listagem, separatas, correspondência etc. ‒, dentre os quais destacamos: a 

listagem de identificação de pulgas no Nordeste e o Plano Piloto de Peste de Exu (PE). Essa 

documentação encontra-se arquivada no fundo INERu. 

O DNERu celebrou convênios com outros órgãos para a realização de campanhas, 

mantendo arquivados os relativos ao convênio celebrado entre a SUDENE e a instituição 

entre 1966 e 1967, para pesquisas ligadas ao conhecimento, avaliação e capacitação de 

recursos humanos, visando o desenvolvimento de estudos sobre a peste e esquistossomose em 

áreas endêmicas da região. Essa documentação faz parte do arquivo da série Acordos e 

Convênios, do fundo INERu. 

Em 1968, o DNERu coletou dados e sistematizou informações sobre casos positivos e 

suspeitos de peste humana. Celso acumulou, em seu arquivo pessoal, listagens de casos 

positivos e suspeitos da doença elaboradas pela Seção de Estatística e Epidemiologia do 

DNERu. 

No ano de 1969, o DNERu produziu mapas de áreas de probabilidade de casos de 

peste e foco da doença no mundo, acumulados por Celso, juntamente com atas de reuniões 

realizadas em junho deste ano entre os técnicos do Programa de Peste do DNERu, em Recife, 

sobre a reformulação do Programa de Controle da Peste, e apostila referente ao Curso de 

Auxiliares em Epidemiologia da Peste, coordenado por Zamir de Oliveira e Aderbal de Brito 

Ramos, na instituição. 



191 
 

O INERu elaborou anteprojeto de melhoria da habitação para o controle da doença de 

Chagas, peste e esquistossomose para o período de 1970 a 1975. Junto com esse documento, 

estão arquivados por Celso, em atuação no órgão, os ensaios produzidos sobre a 

epidemiologia da peste. 

Em seu arquivo pessoal, Celso acumulou ofícios produzidos entre 1970 e 1976, 

período em que atuou no INERu, a maior parte deles assinados por ele como diretor do órgão. 

Os assuntos tratados nos documentos se referem às pesquisas sobre peste em Exu (PE); 

reunião de especialistas sobre doença de Chagas; participação em eventos diversos; 

anteprojeto do Núcleo de Pesquisa em Leishmaniose; mudança da diretoria e do Núcleo 

Central de Pesquisas do INERu, de Jacarepaguá para o campus da Fundação Oswaldo Cruz; 

entrega de cargo de direção e solicitação de devolução de Celso à SUCAM. 

Celso guardou, também, recortes de jornais de seu interesse. Sobre a peste, destacamos 

os de 30/07/1975, referentes à vigilância sanitária para a peste no Nordeste e à vacina contra a 

peste bubônica. 

No arquivo pessoal de Celso, encontram-se modelos de formulários e boletins 

utilizados na documentação do trabalho de campo dos sanitaristas nas campanhas contra a 

peste no período em que atuou no DNERu, como: ficha de caso humano, protocolo de exame 

de material suspeito de peste, boletim de remessa de material ao laboratório, boletim mensal 

de localidades trabalhadas, boletim diário do Guarda, boletim diário do guarda-chefe, agenda 

de ciclos de trabalho, comunicado sobre ocorrência de peste humana, registro diário das 

atividades de laboratório, relatório estatístico das atividades, ficha de epizootia, ficha de 

captura e de exame de roedores silvestres. 

As atividades do INERu e DNERu nas campanhas de combate e controle da 

esquistossomose podem ser acompanhadas na documentação acumulada pelo INERu e por 

Celso Arcoverde de Freitas, através de manuais, inquéritos sorológicos escolares, 

correspondência, relatórios, material relativo aos eventos científicos que abordaram temáticas 

relacionadas à doença, mapas, convênios celebrados entre instituições, boletins, gráficos, 

planos, programas etc. 

Em 1956, o DNERu produziu manuais para a aplicação de moluscocidas no 

extermínio de caramujos, vetor da esquistossomose, e avaliação de resultados, alguns 

acumulados por Celso em seu arquivo. 

Entre 1956 e 1966, o DNERu realizou inquéritos sorológicos escolares para verificar a 

incidência da doença de Chagas e esquistossomose entre alunos de escolas públicas. A 

documentação que constituiu os inquéritos encontra-se arquivada no arquivo do DNERu. 



192 
 

Os sanitaristas que atuavam no órgão participavam de reuniões e eventos científicos. 

Na série Estudos e Pesquisas do fundo INERu, encontram-se documentos relativos a alguns 

desses eventos, os quais abordaram temáticas relacionadas à esquistossomose, como o XVIII 

Congresso Brasileiro de Higiene, a II Reunião de Esquistossomose e a IV Conferência sobre 

Esquistossomose, realizados entre 1969 e 1971. 

Na série Estudos e Pesquisas do fundo INERu, encontram-se os seguintes documentos: 

correspondência referente à pesquisa; relatório de atividade; projeto-piloto; exames clínicos e 

laboratoriais; reunião e trabalho de combate à esquistossomose do centro de pesquisa Aggeu 

Magalhães, René Rachou e Núcleo Central de Pesquisas ‒ centros de pesquisa subordinados 

ao INERu/DNERu. Os documentos foram produzidos entre os anos de 1956 e 1970. 

Na mesma série, estão arquivados boletins, gráficos, processos e correspondência 

referentes à profilaxia da esquistossomose, utilizando medicamentos e moluscicidas ‒ 

gramotone e reglone, sihistomicid ciba, twsb, ambilhar e pentaclorofenato de sódio. Os 

documentos, relativos aos levantamentos de áreas a serem atendidas pelas campanhas 

sanitárias e materiais utilizados no extermínio de caramujos, e arquivados pelo DNERu, 

foram produzidos entre 1958 e 1969. 

Na série Circunscrições do fundo DNERu, encontram-se: correspondências referentes 

às campanhas da peste e esquistossomose e levantamento de planorbídeos realizado pelo 

Laboratório de Malacologia em Furnas, inquéritos escolares programados para municípios das 

zonas urbana e rural da circunscrição Brasília, além de relatórios de viagem realizadas para 

levantamentos malacológicos, mapas contendo distribuição de focos etc. em campanhas 

sanitárias contra a doença, visando o combate aos seus vetores e o atendimento dos doentes. 

Os documentos foram produzidos entre 1959 e 1970. 

Em 1961, o DNERu mapeou áreas de combate à esquistossomose. Os documentos 

foram acumulados por Celso em seu arquivo pessoal. 

O INERu celebrou convênio com a organização Voluntários da Paz para o combate e 

controle à esquistossomose e realização de pesquisas no período entre 1963 e 1968. O dossiê 

relativo ao assunto é composto por anotações e correspondências referentes ao convênio 

celebrado entre as duas instituições, cartas ‒ encaminhando currículos e relatórios, cancelando 

o convênio etc.‒ e relatórios de trabalho dos médicos contratados que atuaram no projeto, e 

estão arquivados na subsérie Acordos e Convênios da série Administração Geral do fundo da 

instituição. 

O DNERu realizou inquéritos sorológicos escolares sobre doença de Chagas e 

esquistossomose em alunos de escolas públicas na Bahia e Sergipe no período entre 1963 e 
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1970. Em decorrência dessas campanhas sanitárias, o órgão produziu e arquivou 

correspondência, mapas e outros documentos relativos aos inquéritos, que se encontram na 

série Circunscrições do fundo INERu. 

Em 1968, o DNERu elaborou um plano geral de levantamento laboratorial para 

esquistossomose, doença de Chagas e leishmaniose. A instituição manteve em seu arquivo, 

além desse plano, o plano de pesquisa referente à leishmaniose tegumentar, o plano de 

trabalho e aplicação relativo a novos recursos destinados à pesquisa aplicada no controle à 

leishmaniose e seus aspectos epidemiológicos, o relatório dos trabalhos do calazar 

[leishmaniose] em Minas Gerais e separatas diversas ‒ Dermal Leishmaniasis in Britsh 

Honduras: Transmission of L. brasiliensis by Phlebotomus species, Les Leishmanioses 

Recontées en France, aspects cliniques et therapeutique, Leishmania mexicana: the 

epidemiology of dermal leishmaniasis in British Honduras e Preliminary Evolution of 

Cycloguani Pamote in Dermal Leishmaniasis. Os documentos produzidos e acumulados sobre 

o tema foram produzidos entre 1964 e 1969 e integram a série Estudos e Pesquisas. 

O INERU elaborou projeto-piloto para campanhas de combate à esquistossomose e 

outras doenças ‒ bouba, tracoma, esquistossomose, filariose e malária ‒ realizadas entre 1964 

e 1969. Os documentos estão arquivados na série Circunscrições do fundo INERU. 

Entre 1964 e 1971, o DNERu realizou compras de moluscocidas e outros insumos e 

equipamentos utilizados em inquéritos sorológicos. A documentação relativa ao 

abastecimento da instituição para a execução dos trabalhos em campanhas é constituída por 

correspondência referente ao pedido, compras realizadas e assuntos correlatos, e está 

arquivada na série Administração Geral do INERu. 

Em 1965, o DNERu elaborou termo de acordo entre o Ministério da Saúde, a 

instituição, a Secretária de Estado de Saúde e o Instituto Ezequiel Dias, em Minas Gerais, 

para a realização de pesquisas visando à ampliação do combate à esquistossomose no estado. 

A documentação relativa ao acordo está arquivada na série Administração Geral do arquivo 

institucional. 

O INERu designou servidores da instituição para a realização de pesquisas e 

supervisão de trabalhos em campanhas contra a esquistossomose, adaptação de laboratórios 

nos centros de pesquisa e tratar de assuntos administrativos relacionados. Essas designações 

ocorreram por meio de portarias emitidas pelo DNERu, produzidas entre 1965 e 1967 e 

arquivadas na série Administração Geral do fundo institucional. 

No arquivo da instituição, foram acumulados trabalhos científicos sobre 

esquistossomose produzidos no mesmo período. Os trabalhos encontrados na série Estudos e 
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Pesquisas e relacionados ao tema são: Repopulação natural e índices de infecção de 

planorbídeos, após a aplicação de moluscicida; Tratamento em massa da população humana 

em área endêmica de esquistossomose mansoni; Extent of pollution and its probable growth 

in Brazil; Contribuição para o conhecimento do papel do rato lava-pés, Nectomys 

squamipes, na epidemiologia da esquistossomose mansoni; Controle dos caramujos; A 

esquistossomose no Brasil e Nas zonas agroindustriais açucareiras em que a esquistossomose 

é hiper-endêmica, que programas especiais de profilaxia podem ser recomendados?. 

Entre os anos de 1965 e 1968, o DNERu realizou campanhas de combate à 

esquistossomose na Circunscrição Paraná. Os relatórios referentes às campanhas e atividades 

correlatas desenvolvidas pela circunscrição estão arquivados na série Circunscrições do fundo 

INERu. Foram acumulados recortes de jornais e separatas sobre o tema ‒ Evolution of Kato 

thick-smear technique for quantitative diagnosis of Helminth infectuins e Coprological 

diagnosis of schistosomasis ‒ na série Estudos e Pesquisas do mesmo fundo. 

O INERu realizou campanha contra a esquistossomose na Circunscrição Ceará entre 

1965 e 1970. Os documentos, relatório de viagem, mapas, recorte de jornal, correspondência, 

inquérito e levantamento epidemiológico sobre a doença estão arquivados na série 

Circunscrições. 

Ernst Paulini, pesquisador a serviço do INERu/DNERu, produziu um relatório relativo 

à sua pesquisa no Centro de Pesquisas René Rachou sobre o desenvolvimento de provas de 

campo realizadas com compostos moluscicidas em uso corrente. O relatório foi encomendado 

pela OMS e está arquivado na série Administração Geral do fundo INERu. 

Entre 1966 e 1970, o INERu/DNERu levantou dados epidemiológicos, parasitológicos 

e helmintológicos em campanhas contra verminoses, relativos a tratamentos médicos 

realizados em crianças em campanha contra a esquistossomose, trabalho realizado pelo 

Núcleo Central de Pesquisas e pela Universidade do Brasil. Os documentos produzidos estão 

arquivados na série Estudos e Pesquisas do arquivo INERu. Foram produzidos e acumulados 

pela instituição no âmbito desse trabalho: textos e gráficos referentes a técnicas malacológicas 

e de exames de fezes, normas para coleta e remessa de moluscos para exames, resultados 

comparativos dos métodos Kato e S. Barbosa para S. mansoni e outros helmintos, rotinas para 

contagem de ovos e tratamento da esquistossomose. 

O INERu elaborou relatórios anuais e trimestrais sobre trabalhos de combate à 

esquistossomose e outras verminoses nos municípios de Sumidouro (RJ) e São Lourenço da 

Mata (PE). Os relatórios e outros documentos, como informe e instruções para a realização de 
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exame coproscópico, foram produzidos entre 1967 e 1969 e se encontram arquivados na série 

Estudos e Pesquisas do arquivo institucional. 

Celso acumulou cartas relativas a troca de informações entre setores do INERu e 

outras instituições sobre campanhas sanitárias realizadas no âmbito de Programa de Controle 

da Esquistossomose no Distrito Federal, na Circunscrição Brasília; pesquisas relativas às 

campanhas sanitárias nacionais; diálogo entre a instituição e a OMS, dentre outros assuntos 

relacionados às campanhas sanitárias, do período entre 1970 e 1976. Ao longo desses anos, o 

titular do arquivo atuou como chefe do Núcleo Central de Pesquisas do INERu e como 

superintendente da SUCAM. Os documentos se encontram no dossiê INERu do grupo Gestão 

Institucional do seu arquivo pessoal. 

Nos anos 1950 e 1960, o DNERu levantou informações sobre a captura de 

triatomíneos e exames positivos para T. cruzi, em estudos para campanhas contra a doença de 

Chagas em Minas Gerais. Os levantamentos resultaram em documentação acumulada por 

Celso, constituída por listagens de espécies capturadas de triatomíneos no estado, com base 

em levantamento realizado pelo Serviço Nacional de Malária e pela Divisão de Profilaxia do 

DNERu no período de 1950 e 1960. Também foram elaboradas tabelas para as atividades 

dessa campanha pela Divisão de Profilaxia do DNERu, as quais se encontram no arquivo de 

Celso. 

O DNERu realizou inquérito sorológico para combate à doença de Chagas nas 

circunscrições Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, entre 1953 e 1954. Os documentos 

desses inquéritos estão arquivados no fundo Celso Arcoverde de Freitas. 

Na Circunscrição Paraná, o DNERu realizou levantamentos sobre a distribuição de 

índice de infecção natural do Triatoma Infestans, no período entre 1956 e 1970. As 

informações coletadas estão arquivadas no fundo Celso Arcoverde de Freitas. 

A Divisão de Profilaxia do DNERu levantou informações sobre regiões onde foram 

realizados inquéritos entomológicos de doença de Chagas em municípios do estado de 

Alagoas, entre 1956 e 1970. Os documentos encontram-se arquivados no arquivo de Celso. 

A Divisão de Profilaxia do DNERu levantou informações sobre os índices de infecção 

por triatomíneos pelo T. Cruzi, em vários estados, entre os anos de 1956 e 1970. Essa 

documentação se encontra no arquivo de Celso. 

A Circunscrição Goiás do DNERu levantou informações sobre triatomíneos infectados 

capturados nos municípios sob sua jurisdição, no período entre 1956 e 1970. Esses 

documentos estão arquivados no fundo Celso Arcoverde de Freitas. 
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O DNERu levantou informações sobre o índice de infecção natural por T. Infestans e 

pelo T. Cruzi nos municípios do Rio Grande do Sul, entre 1956 e 1970. 

O DNERu realizou inquérito entomológico relacionado à doença de Chagas na 

Circunscrição Bahia, entre 1956 e 1970. As relações contendo informações sobre o 

levantamento se encontram no fundo Celso Arcoverde de Freitas. 

No período em que atuou no DNERu, Celso produziu e acumulou em seu arquivo 

artigos científicos relativos aos temas das campanhas sanitárias realizadas pela instituição. 

Alguns desses artigos são: Notícias sobre a peste no Nordeste; Tracoma: epidemiologia e 

profilaxia; Tracoma no Nordeste Brasileiro; Combate à doença de Chagas, de sua autoria; A 

continuidade da peste em focos persistentes, artigo publicado no Journal of Hygiene, 

Epidemiology, Microbiology and Imunology; Infecções em imigrantes, publicado no Public 

Health, de autoria de M. Baltazard, I. Sherlock e S. P. Almeida; Campanha contra a peste, de 

Zamir de Oliveira, Raimundo Siebra de Brito, Carlos Martins de Almeida, Celso Arcoverde 

de Freitas, Hélio Paracampo e João Moojen de Oliveira. Os artigos foram publicados entre 

1957 e 1969 e fazem parte do arquivo de Celso Arcoverde de Freitas. 

O DNERu levantou informações sobre áreas de combate à doença de Chagas em 1961. 

Os documentos, mapas e listagens se encontram no arquivo de Celso. 

O DNERu levantou informações sobre os municípios onde foram capturados barbeiros 

no Ceará, no período entre 1961 e 1962. As listagens se encontram no arquivo de Celso. 

O DNERu levantou informações relativas à campanha contra a doença de Chagas 

realizada em municípios da Circunscrição Paraná em 1962. As listagens se encontram no 

arquivo de Celso. 

O DNERu elaborou formulário utilizado em campanha contra a doença de Chagas 

realizada pela instituição entre 1962 e 1969, que estão arquivados no dossiê Doença de 

Chagas - Triatoma infestans, da série Estudos e Pesquisa. O dossiê é constituído ainda por: 

recorte de jornal com entrevista do professor José Rodrigues da Silva sobre a vacina “ZUT 

99”, separata intitulada Ensaios de laboratório com Culex fatigans relativo à persistência de 

"Baytex" em várias superfícies de materiais, inquéritos sorológicos e correspondência 

referente à remessa de material e medicamentos para o combate da doença. 

O DNERu reuniu documentação constituída de correspondência, mapas e inquéritos 

sorológicos realizados contra a doença de Chagas e esquistossomose na Circunscrição Bahia, 

e relativos aos trabalhos realizados no Estado e em Sergipe. Os documentos se encontram 

arquivados no dossiê da Circunscrição Bahia da série Circunscrições do fundo DNERu. 
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O DNERu elaborou, entre 1964 e 1965, relatórios da instituição sobre o programa de 

combate à doença de Chagas, ancilostomose, peste, bócio endêmico, leishmaniose, tracoma, 

brucelose, febre amarela, filariose e esquistossomose. Os documentos estão arquivados na 

subsérie DNERu da série Administração Geral do fundo INERu. 

O INERU elaborou Anteprojeto de Melhoria da Habitação para controle da doença de 

Chagas, peste e esquistossomose entre 1970 e 1975. O documento se encontra arquivado no 

dossiê INERu do grupo Gestão Institucional do fundo Celso Arcoverde de Freitas. 

Celso acumulou relatórios produzidos entre 1974 e 1975, período em que atuou no 

INERu. Os documentos, arquivados no dossiê INERu do grupo Gestão Institucional do 

arquivo pessoal são: Relatório dos Grupos de Trabalho da Reunião Nacional Sobre Pesquisa 

em Doença de Chagas, elaborado pelo IOC entre 7 e 8 de agosto de 1974, evento patrocinado 

pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq); Relatório dos 

trabalhos entomológicos desenvolvidos na Campanha de Controle da Leishmaniose em 

Jacarepaguá (GB), de setembro a dezembro de 1974, elaborados pelo Núcleo Central de 

Pesquisa do INERu, no IOC; Epidemiologia da Doença de Chagas: objetivos e metodologia 

dos estudos longitudinais, relatório técnico para o CNPq; Vigilância epidemiológica, da 

Secretaria Nacional de Saúde e Divisão Nacional de Epidemiologia e Estatística da Saúde; 

Instituto de Endemias Rurais, Relatório Anual, INERu, Fundação Oswaldo Cruz; Biologia e 

Métodos de Controle dos Transmissores da Doença de Chagas, do Núcleo Central de 

Pesquisas do INERu, FIOCRUZ. 

Em seu arquivo, Celso acumulou folhetos produzidos pelo DNERu em 1956, relativos 

à prevenção contra doenças oftalmológicas, intitulados: A saúde dos olhos e A profilaxia no 

Nordeste Brasileiro. Também acumulou quadro demonstrativo produzido pelo DNERu 

relativo a inquérito realizado pela instituição e ciclos de trabalho relacionados à campanha 

contra o tracoma no Ceará entre 1956 e 1970; recorte de jornal relativo ao tracoma intitulado 

Sinal de Perigo: Tracoma, publicado em O Jornal, Rio de Janeiro, em 19 de abril de 1959; e 

listagens elaboradas pela Divisão de Profilaxia do DNERu relativas às atividades de combate 

ao tracoma no Distrito Federal, produzidas no período entre 1962 e 1963. 

O DNERu elaborou relatórios referentes a programa de combate à doença de Chagas, 

ancilostomose, peste, bócio endêmico, leishmaniose, tracoma, brucelose, febre amarela, 

filariose e esquistossomose, entre 1964 e 1965. 

O DNERu elaborou relatórios e resumos sobre isolamento e identificação do tracoma, 

ensaios clínicos e vacinação relativos às pesquisas realizadas contra a doença entre 1966 e 
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1967. O dossiê da série Estudos e Pesquisas sobre o tema também é constituído por 

correspondência. 

O DNERu e o INERu realizaram, entre os anos de 1950 e 1970, campanhas contra a 

filariose. No âmbito dessas campanhas, foram produzidas listagens, mapas e quadros 

demonstrativos relativos aos levantamentos realizados em inquéritos, assim como relatórios. 

Celso acumulou documentação produzida pelo DNERu em campanhas contra a 

filariose realizadas pela instituição. Encontram-se arquivadas no dossiê DNERu do grupo 

Gestão Institucional do seu arquivo: listagens relativas às localidades que realizaram inquérito 

hemoscópico positivo para filariose nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Pará, 

Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Bahia, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás, entre 1951 e 1960; quadros 

demonstrativos e listagens contendo levantamentos realizados nos ciclos de campanha contra 

a doença em Recife, entre 1956 e 1970; listagens relativas aos índices de positividade para a 

doença em municípios e bairros de Belém, dados obtidos no período entre 1957 e 1962; 

relação de inquéritos realizados em Pernambuco pela Coordenação de Filariose do DNERu, 

em 1959; além de mapas de áreas de combate à filariose em 1961 e outros. 

No arquivo do INERu, na série Estudos e Pesquisas, estão arquivadas separatas 

intituladas: Le Traitement de L'Onchocercose au mel W. L'Activité Macrofilarial e Missing 

Links in Chemotherapeutic Control of Filariasis, quadros sobre as atividades da campanha 

contra a filariose; relatórios referentes a investigações sobre o emprego do medicamento 

Hetrazan; planos-piloto para tratamento e controle da doença em Recife, incluindo relação de 

exames de sangue em pacientes e correspondência referente a resultados das pesquisas de 

microfilárias e ao tratamento com o medicamento Mel W., produzidas entre 1963 e 1966. 

Na subsérie DNERu da série Administração Geral do fundo INERu, encontra-se 

arquivado o Relatórios do DNERu referentes a programa de combate à doença de Chagas, 

ancilostomose, peste, bócio endêmico, leishmaniose, tracoma, brucelose, febre amarela, 

filariose e esquistossomose, produzido entre 1964 e 1965. E, no dossiê Relatórios da série 

Circunscrições do arquivo da instituição, encontra-se o Relatório das atividades referentes às 

campanhas de combate à bouba, tracoma, esquistossomose e malária e projeto piloto para o 

tratamento da filariose com a combinação do agente microfilaricida e outros agentes 

macrofilaricidas, produzido sobre o período entre 1964 e 1969. 

A documentação relativa às campanhas contra a leishmaniose – encontrada nos 

dossiês DNERu e INERu do grupo Gestão Institucional do fundo Celso Arcoverde de Freitas, 

e da subsérie DNERu da série Administração Geral e dossiê Leishmaniose da série Estudos e 
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Pesquisas do fundo INERu – é constituída de tabelas, relatórios, planos de trabalho, relatórios, 

portarias, dentre outros documentos. 

O DNERu coletou dados relativos aos diagnósticos de leishmaniose humana entre 

1953 e 1964, incluindo sobre as áreas de combate à doença no ano de 1961. Os documentos 

relativos a essas atividades se encontram no dossiê DNERu do grupo Gestão Institucional do 

fundo Celso Arcoverde de Freitas. 

O DNERu desenvolveu programa de combate e controle à leishmaniose e outras 

doenças, entre os anos de 1964 e 1965. O relatório – produzido pela instituição referente ao 

Programa de combate à doença de Chagas, ancilostomose, peste, bócio endêmico, 

leishmaniose, tracoma, brucelose, febre amarela, filariose e esquistossomose para o período 

entre 1964 e 1965 – encontra-se arquivado na subsérie DNERu da Série Administração Geral 

do fundo INERu. 

Entre 1965 e 1966, o INERu investigou um foco endêmico de leishmaniose em Goiás 

e o aumento de casos da doença em Belo Horizonte. Os documentos relativos a esses 

trabalhos apresentam informações técnicas sobre a obtenção de amostras de leishmania no 

Brasil e em outros países, incluindo plano de trabalho de combate à endemia no Brasil. Esses 

documentos se encontram no dossiê sobre leishmaniose da série Estudos e Pesquisas do fundo 

INERu. 

Em 1974, o INERu criou grupo de trabalho para a elaboração de projeto para instituir 

um núcleo de pesquisas sobre a leishmaniose na FIOCRUZ, constituído por portaria em 6 de 

novembro de 1974, pelos médicos Felipe Nery (coordenador), Celso Arcoverde de Freitas, 

Nizyo dos Santos Lima e Paulo Chagastelles Sabroza. Ao grupo, coube a elaboração de 

estudos e execução de atividades de controle da doença no Posto Samuel Libaneo, em 

Jacarepaguá, dentre outros trabalhos. A portaria, o estudo de caso, relatórios e outros 

documentos estão arquivados no dossiê INERu do grupo Gestão Institucional do fundo Celso 

Arcoverde de Freitas. 

Foi elaborado relatório contendo informações sobre áreas de identificação de bócio 

endêmico, como é possível verificar no documento de 1956, apresentado pela Divisão de 

Organização Sanitária à diretoria geral do Departamento Nacional de Saúde. O documento, 

intitulado Áreas Bocígenas, está arquivado no dossiê DNERu do grupo Gestão Institucional 

do fundo Celso Arcoverde de Freitas. 

Na série Estudos e Pesquisas do fundo INERu, estão arquivados documentos relativos 

ao combate à bouba, produzidos entre os anos de 1965 e 1969, para erradicação dessa doença 

no Brasil. O dossiê apresenta: relatório sobre visita ao Brasil de pesquisadores estrangeiros ‒ 
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elaborados pela OMS e pela Organização Pan-Americana de Saúde ‒, correspondência 

encaminhando relatórios de viagens aos estados brasileiros avaliando a situação dos trabalhos 

de combate à bouba, e trabalho referente ao estágio do pesquisador Egler Chiari, realizado no 

Centro Nacional de Doenças Transmissíveis, em Atlanta. 

O DNERu acumulou documentação relativa ao controle e combate à malária, 

produzidos entre 1965 e 1971, como: projetos de pesquisa de terapêutica e profilaxia da 

malária a ser realizada em Porto Velho, plano-piloto, gráficos relativos às investigações sobre 

a resistência dos plasmódios aos antimaláricos, mapas de áreas endêmicas, relatórios de 

viagens e atividades, informes e trabalhos constituintes de pesquisas e campanhas de 

erradicação da malária. Os documentos se referem às rotinas de pesquisa e tratamento de 

pacientes diagnosticados com a doença e estão arquivados no dossiê sobre a doença, da série 

Estudos e Pesquisas do fundo INERu. 

No dossiê DNERu do grupo Gestão Institucional do fundo Celso Arcoverde de Freitas, 

encontra-se arquivado o Manual de terapêutica da malária, produzido em 1968 pelo órgão, 

para campanha de erradicação da doença. 

De acordo com esse exercício, esta documentação poderia, portanto, representar as 

campanhas sanitárias de forma mais abrangente, tendo subdivisões criadas com base nas 

atividades desenvolvidas, uma vez que o trabalho das instituições é de continuidade ao longo 

de uma cronologia histórica. A função dos documentos aparece nos dois arquivos, 

identificada com a tipologia documental, e remete ao contexto de produção arquivístico. 

Por meio das informações sobre as campanhas de Saúde Pública levantadas nos 

documentos selecionados podemos observar as relações entre os documentos dos dois 

arquivos em relação à cobertura documental dos eventos relacionados ao combate e controle 

das endemias e outras doenças nas duas décadas de atuação do DNERu e INERu e de Celso 

Arcoverde de Freitas nessas instituições. 

De acordo com as planilhas de fundo dos arquivos, disponíveis na Base Arch, o fundo 

Celso Arcoverde de Freitas é mais volumoso em relação ao fundo INERu, considerando os 

metros de documentos textuais e número de itens do material iconográfico. A diversidade de 

documentos também é maior no arquivo pessoal, que, além dos gêneros textuais e 

iconográfico, apresenta documentação sonora, audiovisual e cartográfica. 

No arquivo pessoal, quase metade das fotografias pertence ao dossiê DNERu do grupo 

Gestão Institucional, tendo sido criadas durante o trabalho institucional. Desse conjunto, 

poucas unidades possuem correspondente no material iconográfico do fundo INERu, ou seja, 
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a maior parte das fotografias presentes no arquivo pessoal não se trata de cópia do material 

iconográfico do arquivo institucional. 

Não foi possível comparar quantitativamente os documentos dos grupos, subgrupos, 

séries, subséries e dossiês dos arquivos, devido a diferenciações de parâmetros no registro das 

descrições na Base Arch, mas chama atenção, por exemplo, o fato de a série Circunscrições 

do fundo INERu apresentar apenas 147 documentos, distribuídos pelos dossiês relativos a 

quatorze das vinte e seis que chegaram a existir no ano de 1967. Apesar do órgão ter 

funcionado por duas décadas, não apresenta documentação de todas as circunscrições de 

saúde. 

Há documentos identificados nessa seleção que possuem uma via arquivada em cada 

um dos arquivos, por exemplo, o Anteprojeto de Melhoria da Habitação para controle da 

doença de Chagas, peste e esquistossomose, entre 1970 e 1975. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Arquivos não são, pois, apenas arquivos. Sejam 

eles privados ou públicos, dizem muito a respeito 

dos desejos de seus proprietários. Carregam 

consigo as intenções de seus idealizadores, bem 

como armazenam e organizam as suas memórias. 

Mais ainda, a cada vez que uma coleção muda de 

mão, novas possibilidades de sentido vão sendo 

adicionadas. Dessa maneira, não há nada de 

acidental naquilo que guardam e no modo como 

guardam105. (SCHWARCZ, 2017, p. 509). 

 

Nesta seção, retomamos a questão de pesquisa sobre como uma abordagem contextual 

das distinções entre arquivos institucionais e pessoais, através da análise teórica e empírica de 

suas articulações, contribui para uma visão não dicotômica dos arquivos, tendo como tema as 

relações entre arquivos pessoais e institucionais. A análise desses arquivos, pela ampliação da 

noção de contexto arquivístico na perspectiva sócio-histórica, na literatura e no campo 

empírico, possibilitou refletir sobre as articulações de que fazem parte os constructos teóricos 

e as práticas que circunscrevem esses conjuntos dicotomicamente na Arquivologia, 

contribuindo para reforçar a relevância da contextualidade dos documentos. 

Por meio dessa abordagem, foi possível elucidar o processo de produção e acumulação 

de documentos, no âmbito do contexto sócio-histórico, e a dimensão informacional do 

arquivo. Consideramos que apontamos para a existência de articulações entre arquivos 

pessoais e institucionais, explicitando-as ao analisar os conjuntos de documentos pelas suas 

contextualidades, ampliando a noção de contexto arquivístico como parte de processos 

informacionais no contexto sócio-histórico. 

Com o objetivo de identificar, na literatura arquivística, os constructos teóricos que 

definem arquivo, arquivos pessoais e institucionais, e de apresentar o contexto histórico no 

qual foram elaborados, apresentamos na segunda seção da tese a base conceitual da teoria de 

fundos (conceitos, princípios e características) destacando a sua reinterpretação focada na 

proveniência arquivística. 

As reinterpretações se basearam na análise do Princípio do Respeito aos Fundos como 

princípio organizativo, constructo físico e intelectual e contexto sócio-histórico, que refletem 

na teoria as percepções em torno da concepção dos arquivos, inicialmente voltada para a 

noção de “natureza” arquivística, mas redirecionada para a historicidade dos conjuntos de 

 
105 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: triste visionário. São Paulo: Companhia das Letras, 2017, p.509. 
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documentos na perspectiva da contextualidade, valorizando-os como construção sócio-

histórica. 

Essa perspectiva reforça o valor evidenciário dos documentos e seus usos para 

representar as ações humanas, nem todas materializadas através deles, sendo esse valor 

construído por meio da elucidação da multiplicidade de agenciamentos e contextos no 

contexto sócio-histórico. 

A visão sobre a dimensão externa do fundo, enfatizada na compreensão do princípio 

organizativo, trata do arquivo como “todo” orgânico e não possibilita a elucidação do 

contexto e das relações, o que só ocorre quando este é visto pela sua dimensão interna, pela 

compreensão do Princípio como constructo físico e intelectual e como contexto sócio-

histórico. As três interpretações do Princípio são importantes para evidenciar a mudança dos 

arquivos decorrentes das mudanças da sociedade, assim como novos conhecimentos sobre o 

documento. 

A teoria de fundos foi embasada no Princípio do Respeito aos Fundos e nas 

características arquivísticas, desenvolvidos para os arquivos institucionais públicos e privados 

e utilizados para diferenciar esses conjuntos dos produzidos e acumulados por pessoas e 

famílias. Em nossa análise, constatamos que a dicotomia institucional/pessoal também se 

fundamenta e se mantém através do que preconiza a teoria tradicional. 

Na terceira parte da segunda seção, elaboramos um histórico das relações entre 

arquivos pessoais e institucionais através da análise dos manuais elaborados para disseminar 

os conceitos, princípios e características visando o tratamento documental desses conjuntos. 

Por meio dele, apontamos a importância da teoria de fundos para a criação e manutenção da 

dicotomia, mesmo quando os arquivos pessoais e familiares deixaram de ser abordados na 

literatura da área como coleções. Os manuais voltados para os arquivos pessoais, apesar de 

ressaltarem as peculiaridades desses conjuntos em relação aos fundos institucionais, vêm 

destacando em seus métodos a importância da identificação das funções dos produtores e dos 

documentos na definição do arranjo, assim como ocorre com os manuais destinados aos 

arquivos institucionais. 

As metodologias acentuam as diferenciações entre esses arquivos ao mesmo tempo 

que adotam a mesma base conceitual. De acordo com elas, arquivos pessoais apresentam 

peculiaridades que têm justificado a sua disponibilização para a pesquisa histórica, mas, à luz 

da teoria, são idênticos aos arquivos institucionais. Mesmo quando ressaltam as dificuldades 

de tratamento dos fundos pessoais na “reconstrução” da ordem original ou apontam a sua 

“subjetividade” em contraponto à “objetividade” dos arquivos institucionais. 
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Na última parte da segunda seção, apresentamos as relações identificadas na literatura 

sobre os arquivos pessoais entre os documentos que os constituem e os dos arquivos 

institucionais, destacando algumas de suas contextualidades. Tanto a variedade de 

documentos e temas quanto a acumulação de documentos da vida privada e profissional pelos 

produtores de arquivos pessoais são destacadas pelos autores. O que possibilita aproximá-los 

é o fato de os produtores terem atuado em conjunto, como instituições – no caso, as de 

pesquisa – e como seus funcionários. Consideramos que os conjuntos de documentos podem 

ter sido produzidos e acumulados no mesmo contexto sócio-histórico, em decorrência de os 

agentes de sua constituição terem atuado no desenvolvimento das instituições de pesquisa. 

Baseamo-nos nos relatos de experiência relativos à organização de arquivos, cujos produtores 

foram os profissionais e as instituições em que atuaram. A partir desses relatos, foi possível 

observar que a construção da lógica de acumulação dos documentos durante o tratamento 

documental, apesar de constituir um desafio para os arquivistas, é a única forma de elucidar as 

contextualidades. 

Na terceira seção, a reinterpretação dos constructos teóricos pela via da 

contextualidade ocorre por meio da análise da literatura na Arquivologia e na CI, visando às 

contribuições desse tipo de abordagem para a Arquivologia e a Ciência da Informação (CI). O 

objetivo específico elaborado inicialmente era o de analisar, na literatura que apresenta 

abordagens não dicotômicas dos arquivos, as principais perspectivas identificadas e as 

contribuições desse tipo de abordagem para as áreas envolvidas, mas ele foi modificado no 

sentido de aprofundar a contextualidade como abordagem. 

Na primeira parte da terceira seção, relacionamos as noções de contextualidade e 

documentalidade visando aprofundar a compreensão do processo de produção e acumulação 

dos documentos que constituem os arquivos como fundamental em uma abordagem 

contextual, evidenciando os agenciamentos que transformam “coisas” em documentos e o 

valor do documento de arquivo nas sociedades de escrita. Destacamos a importância da 

avaliação nesses agenciamentos, considerando que nem todos os objetos se tornam 

documentos, nem todos os documentos se tornam arquivo e nem todas as ações humanas são 

materializadas através dos documentos. Avaliação e custódia de conjuntos de documentos são 

ações importantes para a memória coletiva. 

Nessa perspectiva, analisamos, na segunda parte desta seção, a relação entre a 

profissão de arquivista, como parte do contexto informacional, e a construção da memória 

social. A avaliação é abordada a fim de destacar a participação dos arquivistas nos 

agenciamentos que criam arquivos, juntamente com outros agentes: os produtores, as 
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instituições, governos etc. Os arquivistas são agentes importantes, tanto nas avaliações, 

seleções e eliminações quanto na organização dos discursos construídos sobre os arquivos no 

arranjo e descrição arquivística. O arquivo apresenta uma dimensão documental revestida das 

informações construídas sobre eles. 

Dada a importância da avaliação, buscamos abordá-la na terceira parte da seção como 

uma função relevante para a construção da memória. É através dos estudos teóricos 

empreendidos na concepção de contextualidade que a avaliação é abordada pela literatura da 

área pela sua função política e ideológica. A contextualidade como abordagem contextual 

insere a avaliação no contexto sócio-histórico, abrangendo os conjuntos de documentos, sua 

historicidade e a historicidade da profissão de arquivista. Como função, ela é analisada pela 

responsabilidade de quem deve executá-la; não apenas os arquivistas e as instituições que 

custodiam acervos, mas a sociedade. 

Na última parte da terceira seção, apresentamos as reinterpretações dos conceitos de 

proveniência e ordem original associados à construção dos conjuntos de documentos, a fim de 

elucidar sua história através das relações e contextos na perspectiva da contextualidade. 

Na quarta seção, examinamos os arquivos de Celso Arcoverde de Freitas e do INERu, 

através de seus históricos, descrições arquivísticas e documentos, apontando as articulações 

encontradas, e apresentamos um exemplo de articulação entre os documentos que os 

constituem no contexto sócio-histórico, enfatizando que a produção e a acumulação desses 

documentos ocorreram no âmbito do desenvolvimento do sanitarismo nas instituições 

brasileiras de Saúde Pública. 

Na quinta seção, sistematizamos as contribuições teóricas relativas à noção de 

contextualidade e as contribuições do estudo para a Arquivologia e a CI, a fim de cotejar os 

resultados da análise teórica e empírica. 

Com este trabalho, ampliamos a noção de contexto arquivístico associando-o aos 

processos informacionais que ocorrem no contexto sócio-histórico, utilizando a literatura da 

Arquivologia e da Ciência da Informação. Destacamos que as duas abordagens analisadas na 

literatura – a teoria de fundos e a contextualidade – são contextuais, mas a segunda possibilita 

aproximar arquivos pessoais e institucionais por meio da articulação dos seus documentos no 

contexto sócio-histórico, enfatizando a historicidade dos conjuntos de documentos que os 

constituem. Isto pode enriquecer o tratamento descritivo conferido a eles, ao possibilitar a 

elucidação das informações sobre o seu processo de produção e acumulação. 

Em nossa hipótese inicial, consideramos que a análise dos documentos que constituem 

arquivos institucionais e pessoais – levando em conta o conhecimento do seu contexto sócio-
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histórico – possibilitaria elucidar as articulações em torno das ações e transações dos agentes 

envolvidos em sua produção e acumulação. Essas articulações foram elucidadas através da 

literatura e do campo empírico. 

Tanto a corrente dicotômica, que nasceu contemporaneamente à teoria de fundos, 

quanto a contextualidade foram determinadas pelo contexto sócio-histórico e pelas 

concepções de ciência nos séculos XIX e XX. A teoria de fundos foi desenvolvida a partir da 

relação dos arquivos com a História e com a historiografia do século XIX e a naturalidade e a 

organicidade, que estruturam tal abordagem, foram características complementares na 

definição do arquivo como “todo orgânico”, sendo associadas à visão de documento como 

prova exaltando sua objetividade. A contextualidade é desenvolvida a partir da abordagem 

construtivista das ciências sociais no século XX, ressaltando a importância da experiência 

humana nos processos sociais, destacando o papel da linguagem na compreensão das relações 

sociais. O documento adquire novos significados sociais e os arquivos passam a ser 

compreendidos por seus processos de constituição como parte do contexto sócio-histórico. 

A contextualidade surgiu na literatura da Arquivologia como contraponto ao 

entendimento tradicional da teoria de fundos, desenvolvida para preservar o contexto 

arquivístico dos arquivos institucionais e centrada no conceito de fundo, nas características 

arquivísticas, no Princípio do Respeito aos Fundos e nas metodologias de arranjo e descrição 

dos arquivos institucionais (públicos e privados). Apesar de terem como base os 

questionamentos e as releituras dos conceitos, características e métodos, os estudos sobre a 

contextualidade preservaram o conceito de fundo, reconhecendo sua centralidade, importância 

histórica e conceitual para a área. Nesse sentido, a prática alicerçada na contextualidade como 

metodologia tem o objetivo de ressaltar as relações entre documentos e entre fundos por meio 

da construção da história dos documentos. 

Ao refletirmos sobre as articulações possíveis entre arquivos institucionais e pessoais, 

compreendemos os documentos como vestígios de ações afetadas pelas correlações de forças 

das relações sociais, e que estas correlações são responsáveis pela circunscrição desses 

conjuntos como parte da dicotomia público/privado. Através da literatura, observamos que, 

assim como a noção de fundo já era partilhada na prática “em muitos países da Europa”, a 

dicotomização dos documentos entre público ou privado, institucional ou pessoal, também 

constituía uma prática anterior à criação da teoria de fundos e divulgação na Circular de 

Duchatêl. 

Qualquer tentativa de desmonte dessa dicotomia pela reinterpretação dos conceitos, 

princípios e métodos nos direciona para a repetição das ideias que a sustentam, sem 
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possibilitar uma solução; ou seja, uma vez enunciada, ela se configura nos discursos sobre a 

área como uma tautologia. Os exemplos de sua repetição estão tanto na diferenciação entre 

arquivos pessoais e institucionais através da naturalidade e organicidade, quanto na exaltação 

das peculiaridades de ambos. 

Daí a mudança do percurso inicialmente seguido até a qualificação da tese, voltado 

para questionar a naturalidade e a organicidade, para a ênfase às aproximações entre 

documentos, independentemente da forma como os conjuntos foram constituídos e 

institucionalizados. Reconhecemos que as questões levantadas podem e devem ser trabalhadas 

mais em outras pesquisas. 

O tratamento documental tradicionalmente realizado fundamenta-se em bases 

dicotômicas com a adoção dos procedimentos de custódia, preservação, acesso e usos dos 

arquivos por meio da teoria tradicional elaborada para os arquivos institucionais. Mas a 

reinterpretação dos constructos teóricos chamou a atenção para os aspectos informacionais da 

dimensão contextual, decorrentes dos relacionamentos entre agentes e entre estes e seus 

documentos, ao produzi-los e acumulá-los. 

A abordagem dicotômica dos arquivos pessoais e institucionais foi instituída pela 

literatura juntamente com os conceitos de fundo e de Princípio do Respeito aos Fundos, 

características arquivísticas e métodos, definindo a “natureza arquivística”, privilegiando os 

arquivos institucionais públicos e privados, e excluindo da literatura aqueles de pessoas e 

famílias, que ficaram à disposição das bibliotecas e dos bibliotecários. 

A reinserção dos arquivos pessoais na literatura ocorre com a valorização desses 

conjuntos e de outros de origem privada pelas sociedades históricas, que, em seu trabalho, 

inventariaram e disponibilizaram as informações sobre eles, assim como viabilizaram o 

acesso dos pesquisadores a esse legado. Essa reinserção reforça a importância desses 

arquivos, apesar de serem acentuadas suas peculiaridades. 

A dicotomização reforçou as diferenças entre esses conjuntos e hipervalorizou as 

peculiaridades dos arquivos pessoais, dentre elas, a diversidade tipológica documental e 

temática. Além disso, através das comparações entre os arquivos analisados no campo 

empírico, observamos a presença de documentos institucionais no arquivo pessoal, o que, 

conforme apontado pela literatura da área, ocorre principalmente pelo fato de os produtores 

atuarem profissionalmente nas instituições. 

Os documentos arquivados pelas instituições são os que interessam aos produtores. O 

fato de estas não reterem toda a documentação dos processos intermediários relativos à 

conclusão de suas ações pode levar os seus funcionários a acumular e manter esses 
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documentos em seus escritórios como parte de sua documentação pessoal. Os trajetos dos 

documentos ao longo do tempo serão redefinidos em razão do valor evidenciário identificado 

pelos produtores/acumuladores. 

A abordagem dicotômica dos arquivos institucionais e pessoais se apoiou também no 

controle de acervo exercido pelas instituições, serviços arquivísticos, sociedades históricas 

etc., sobre a custódia, como uma potente estratégia de controle na constituição de acervos e na 

definição de suas temáticas, visando o atendimento dos pesquisadores e a construção do 

patrimônio documental arquivístico durante os séculos XIX e XX. Através dela, tem ocorrido 

a construção de memórias, subsidiadas por reflexões utilizando como fontes históricas os 

acervos constituídos. 

A contextualidade visa elucidar os arquivos como processo determinado sócio-

historicamente, por meio da identificação dos múltiplos agenciamentos sociais e contextos 

arquivísticos, a fim de enriquecer a compreensão do usuário com informações sobre os 

registros e sua trajetória, da produção à conservação permanente. Como possibilidade 

metodológica, denota as múltiplas possibilidades de construção de contextos, articulando 

documentos, agentes, ações e transações conhecidas por meio de evidências documentárias, 

tudo inserido no contexto sócio-histórico em que essas situações ocorreram. 

A disseminação da teoria de fundos como matriz teórica e metodológica nas 

instituições francesas, holandesas e norte-americanas teve como objetivo padronizar as 

práticas que já eram desenvolvidas em países europeus. Sua elaboração teve o Princípio do 

Respeito aos Fundos como diretriz para o trabalho nas instituições arquivísticas e orientação 

dos arquivistas na solução dos problemas de dispersão de documentos e consequente ruptura 

das relações entre documentos e produtores, tanto nos fundos públicos quanto nos privados. A 

concepção de fundo atendeu às perspectivas institucionais de controle e acesso aos 

documentos utilizados como fontes para a pesquisa na escrita da história das instituições e dos 

agentes que nelas se destacaram, no âmbito da historiografia do século XIX. 

Ao mesmo tempo em que visou atender à História, a criação do Princípio representou 

um avanço prático e teórico para a Arquivologia, possibilitando definir seu objeto e método 

no século XIX: o arquivo (fundo) e o método (a teoria de fundos). O Princípio norteou, ainda, 

o processo de aquisição e tratamento documental de documentos de arquivos institucionais e 

pessoais nas instituições arquivísticas, sociedades históricas, bibliotecas etc., a definição de 

métodos de tratamento documental, os lugares de custódia e as categorias profissionais 

responsáveis pelo trabalho desenvolvido nessas instituições. O lugar de sua criação ainda 

alimenta controvérsias, entretanto, não se pode reduzir a importância histórica da Circular de 
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Duchâtel e do Manual dos holandeses na enunciação oficial historicamente aceita dos 

conceitos relacionados ao arquivo e à fundação teórica da dicotomia arquivo 

institucional/arquivo pessoal baseada na natureza jurídica do produtor. 

A natureza jurídica do produtor – explicitada na Circular para diferenciar arquivos 

públicos e privados, e arquivos institucionais, pessoais e familiares – foi enfatizada no 

Manual com outra conotação, circunscrevendo como fundo os conjuntos institucionais 

públicos e privados e delegando às bibliotecas as demais “coleções”. A distinção criada na 

definição de fundo foi reforçada pelos arquivistas holandeses a fim de atender aos interesses 

de suas instituições em relação à custódia e ao tratamento documental. De acordo com a 

literatura analisada, a enunciação oficial dos conceitos fundamentais da área foi posterior à 

utilização da concepção de fundos na prática, que já ocorria nos países europeus durante o 

século XIX. 

As características arquivísticas da naturalidade e organicidade, associadas ao controle 

proporcionado pela custódia, foram utilizadas como justificativa no Manual dos holandeses 

para destacar essa diferenciação. Baseando-se na relação entre naturalidade e objetividade, os 

arquivistas holandeses consideraram arquivos apenas os de origem institucional, designando 

os documentos de conjuntos pessoais e familiares como coleções constituídas, ao contrário 

dos arquivos, por critérios subjetivos e arbitrários. 

Os arquivos, para além do valor probatório dos documentos que os constituem, 

ressaltado no Manual dos holandeses, refletem uma imagem construída através dos 

documentos sobre sua entidade produtora. Isso ocorre tanto em relação aos produtores dos 

arquivos institucionais quanto aos de arquivos pessoais. Dessa forma, é a subjetividade, e não 

a objetividade, que predomina no processo de produção e acumulação. 

O êxito da naturalidade nos arquivos institucionais, em contraposição aos pessoais e 

familiares, derivaria da confiabilidade atribuída através dessa característica aos processos de 

produção, acumulação e suposto controle da documentação institucional, como forma de 

reconstituição da relação contextual entre documentos, ações e transações. Ao admitirmos que 

a subjetividade está presente na constituição de todos os arquivos, concordamos com os 

autores que se referem à “natureza” orgânica como metáfora criada para a sustentação da 

teoria de fundos. Na contextualidade, a construção da rede de relações entre produtores e 

documentos constitui a base do arquivo. 

A diferenciação respaldou a construção da imagem do arquivista como responsável 

apenas pela guarda dos documentos e definiu áreas de atuação distintas entre os profissionais 

dedicados aos arquivos públicos e privados. A responsabilidade desse profissional para a 
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construção da memória só começa a ser assumida socialmente na perspectiva da 

contextualidade, sobretudo em relação à importância da avaliação de documentos na 

constituição dos arquivos e acervos custodiados pelas instituições. 

Além da naturalidade e da organicidade, a autenticidade e o inter-relacionamento 

também se destacaram dentre as características arquivísticas importantes para a concepção e 

as interpretações do que deveria ser considerado um arquivo. E como arquivos são feitos de 

documentos e informação, não podemos deixar de mencionar uma outra característica, a 

unicidade, que diz respeito ao fato de que cada documento é único independentemente do 

lugar onde podemos encontrá-lo. 

O que a trajetória histórica da criação e reinterpretação dos elementos que constituíram 

teoricamente a área nos mostra é que as duas perspectivas teóricas existem porque foram 

metodologicamente articuladas socialmente e construídas em associação aos acontecimentos e 

eventos que envolveram a participação dos documentos e dos arquivos no contexto sócio-

histórico. 

As duas perspectivas coexistem na literatura e na prática do trabalho com os acervos, 

como foi possível demonstrar através das análises realizadas nos capítulos teóricos e 

empírico. E a adoção de uma ou outra no tratamento documental dependerá das escolhas 

institucionais em torno das suas práticas documentárias e da expansividade almejada das 

informações disponibilizadas sobre os acervos custodiados, de acordo com suas políticas 

(aquisição, arranjo e descrição etc.). 

As mudanças nos processos de comunicação e documentação ocorridas na sociedade 

ao longo do século XX – determinadas pelo contexto sócio-histórico onde se articulam 

tecnologias, conhecimentos, processos econômicos globais e locais etc. – chamaram a atenção 

para as razões ideológicas sob as quais arquivos vêm sendo criados e utilizados pela 

sociedade e para o fato de a “natureza” orgânica ser apenas um dos meios de expressar a 

potência informacional desses conjuntos como vestígios das atividades humanas. 

Essas transformações vêm sendo abordadas na literatura da Arquivologia enfatizando 

os aspectos físicos, de tramitação e de conservação dos suportes dos documentos diante da 

fragilidade do meio digital e dos artefatos nele produzidos. O reconhecimento da 

complexidade da dimensão contextual e de seus processos sociais reforça tanto a visão 

tradicional da teoria de fundos como possibilita reinterpretá-la à luz da contextualidade, que 

evoca as práticas sociais com documentos delas decorrentes. 

De acordo com essa perspectiva, construída a partir da teoria de fundos – pois a sua 

importância como conceito não foi descartada –, os produtores dos arquivos não atuam 
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isoladamente e nem por “pura vontade própria”, mas imersos no contexto sócio-histórico. E, 

através de suas articulações sociais, participam do processo de produção e acumulação de 

documentos juntamente com outros agentes e do trajeto dos documentos até o arquivo. 

Esse foco nas relações confere maior importância à contextualidade, à constituição dos 

conjuntos de documentos e ao processo informacional, lançando mão da descrição 

arquivística como método para evidenciar os documentos, seus agentes e relacionamentos. O 

sistema de séries australiano foi o primeiro método criado a elucidar a contextualidade, 

seguido pelo método canadense dos arquivos totais. 

O primeiro foi criado para o tratamento dos documentos produzidos e acumulados 

pelas agências governamentais. O segundo foi pioneiro no tratamento descritivo de 

documentos públicos e privados de forma integrada e não dicotômica, explorando as relações 

entre os documentos produzidos em um mesmo contexto sócio-histórico e as características 

das relações de sociabilidade do seu país de origem. 

Com a criação da ISAD(G) e de sua versão brasileira, a NOBRADE, foram 

disponibilizadas aos arquivistas ferramentas para o incremento da descrição arquivística que 

possibilitam expandir os registros sobre o contexto, inclusive na perspectiva da 

contextualidade. Um exemplo é o elemento específico “Unidades de Descrição 

Relacionadas”. 

Nessa perspectiva, a Arquivologia passa a ter como objeto as relações e os contextos, 

sendo os documentos tratados pela “historicidade de sua constituição” e não apenas as 

funções dos seus produtores. Aliás, a historicidade da área abrange não apenas a história dos 

conjuntos documentais tratados contextualmente, mas também a própria área disciplinar. 

Sobre a profissão de arquivista, ela é exercida em muitos países por meio de formação 

específica obtida academicamente e no campo empírico. Seria importante conhecer a forma 

pela qual as sociedades definem esse profissional, pois esse conhecimento poderia contribuir 

para a compreensão da divisão do trabalho que perdura em alguns países, de forma bem 

destacada, entre os arquivistas dos arquivos pessoais e os dos institucionais. Se as sociedades 

mudaram e as tecnologias digitais provocaram uma reviravolta nas articulações entre esfera 

pública e privada, os documentos vêm sendo arquivados em computadores institucionais e 

pessoais pelos empregados das organizações. Um exemplo é o trabalho remoto adotado por 

muitas delas durante a pandemia de covid-19, que tem feito com que muitos documentos 

permaneçam arquivados nos computadores pessoais dos empregados das organizações. 

As transformações da área decorrem das mudanças nas relações da sociedade com a 

própria História. Foram influenciadas pelas mudanças da historiografia, mas ocorreram 
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principalmente pelas transformações da sociedade e de suas práticas sociais com documentos 

no contexto sócio-histórico, sendo, assim como a historiografia, por ele determinadas. Por 

esta perspectiva, as relações entre documentos de arquivos pessoais e institucionais devem ser 

reconhecidas através dos eventos e acontecimentos que os produziram. 

Esta forma de olhar os arquivos se distancia do que é preconizado pelos manuais 

elaborados entre o final do século XIX e meados do XX, que analisamos, nos quais os 

discursos oscilam entre não tratar do assunto dos arquivos privados e tratar do assunto 

titubeando em relação à identidade arquivística desses conjuntos, ressaltando a naturalidade e 

imparcialidade dos arquivos institucionais, para os quais essas obras foram de fato criadas. 

Durante o século XX, apesar da predominância das diretrizes metodológicas voltadas 

para o tratamento documental dos arquivos institucionais, foram criados os primeiros manuais 

específicos para os arquivos privados e, com eles, as definições desses arquivos (arquivos 

familiares, pessoais, eclesiásticos etc.). Nas definições dos arquivos privados dos manuais, 

estes são geralmente conceituados a partir dos públicos, e os tipos de arquivos privados quase 

sempre definidos por alguma adjetivação de acordo com a predominância de um tema relativo 

aos assuntos tratados pelos documentos. Os arquivos pessoais são conjuntos por definição 

constituídos por documentos da vida privada e profissional do produtor. 

A preocupação com o processo de produção e acumulação dos arquivos institucionais 

ou pessoais é relativamente recente, e surge a partir da perspectiva da contextualidade. O fato 

dessa perspectiva ser desenvolvida no mesmo período em que os arquivos pessoais, e os 

privados em geral, começaram a ser mais utilizados como fontes e por causa dos desafios 

metodológicos demandados por esses conjuntos, influenciou o trabalho dos arquivistas de 

arranjo e descrição, contribuindo para a sofisticação da pesquisa sobre os documentos. 

Os manuais produzidos no Brasil se basearam na metodologia preconizada pela teoria 

de fundos e sofreram influência das experiências dos arquivistas no tratamento documental de 

arquivos institucionais, principalmente pela circulação que os manuais mais disseminados 

internacionalmente tiveram no Brasil, com as traduções elaboradas pelo Arquivo Nacional a 

partir da década de 1950. 

Apesar do interesse demonstrado pelo CPDOC em discutir a teoria de fundos na 

perspectiva dos arquivos totais canadenses, com a participação de Terry Cook em um 

seminário internacional realizado pela instituição no final da década de 1990, percebemos 

pouca influência de seus artigos nos manuais elaborados para os arquivos pessoais entre as 

décadas de 1990 e 2010 no Brasil. 



213 
 

As temáticas de interesse dos arquivos pessoais – como o conhecimento do contexto, 

da lógica de produção e acumulação de documentos, conceituação, metodologias em geral, 

dimensões da intencionalidade etc. – têm sido trazidas à discussão por meio de artigos e 

capítulos de coletâneas traduzidos para o português. 

Para compreender a intencionalidade dos agentes produtores e acumuladores de 

documentos, é necessário conhecer mais sobre a contextualidade dos arquivos. A 

intencionalidade, diferentemente da “vontade de guardar”, tem suas raízes nos 

relacionamentos sociais e interesses coletivos e políticos e é determinada pelo contexto sócio-

histórico. 

A literatura da Arquivologia ressalta a diferença entre os arquivos pessoais e 

institucionais e as peculiaridades desses conjuntos, mas não aprofunda teoricamente os 

estudos no sentido de compreender melhor o que significa para a área, por exemplo: 

subjetividade e objetividade, a relação entre construção e artificialidade, o sentido da 

intencionalidade relacionado às ações desempenhadas pelos agentes no contexto sócio-

histórico etc. 

No esforço em reconhecer esses conjuntos como arquivo e de lhes atribuir as mesmas 

características arquivísticas dos arquivos institucionais, parece passar despercebido que a 

produção e a acumulação de muitos documentos não ocorrem em um contexto administrativo 

identificado. Nem toda produção e acumulação ocorre sob a influência das rotinas 

institucionais, ou refletem, por meio dos documentos selecionados pelo produtor/acumulador, 

as decisões tomadas nesse sentido. 

A intencionalidade aparece na literatura como o oposto da objetividade e, como tal, é 

responsável por reger apenas as ações do plano individual, sendo atribuída aos arquivos 

pessoais. Apesar disso, não podemos afirmar que as decisões tomadas em relação à produção 

e à acumulação, tanto em arquivos pessoais quanto institucionais, sejam consideradas 

exclusivamente produto delas. Isso porque indivíduos em atuação nas instituições se 

comunicam e estão inseridos em processos informacionais e práticas documentárias, gerando 

e acumulando documentos por motivações inimagináveis. Em todos os casos, podemos 

compreendê-las como determinadas pelo contexto sócio-histórico, o que torna a dicotomia 

subjetivo/objetivo sem sentido, devido à constituição de sujeito e objeto por contextos 

externos. É a exploração da contextualidade que expõe a subjetivação dos documentos e dos 

agenciamentos de sua produção e acumulação, não importando a que fundo pertençam. 

A busca de uma metodologia que atendesse às especificidades dos arquivos pessoais 

ou institucionais, isoladamente, decorreu do entendimento comum de que a aplicação da 
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teoria de fundos atenderia a ambos, apesar da reconhecida diferenciação estabelecida sob o 

argumento da naturalidade/objetividade versus artificialidade/subjetividade. 

Pelo tempo em que as diferenças entre eles e as peculiaridades de cada um vêm sendo 

acentuadas na literatura (há mais de um século), o problema que teve início com os 

documentos em papel e as fotografias em suporte analógico agora pode ser outro, ao envolver 

também os produzidos em ambientes digitais, como mencionamos na questão do trabalho 

remoto e arquivamento de documentos institucionais em computadores pessoais. 

A dimensão público/privada da vida em sociedade também teve a sua compreensão 

modificada durante o século passado e as primeiras décadas do atual. Através do exemplo do 

trabalho remoto, reiteramos nossa posição de que é o contexto sócio-histórico que determina 

os acontecimentos e fatos que ocorrem na sociedade. 

Trabalhadores de muitas áreas tiveram que transferir seus escritórios e oficinas de 

trabalho para suas casas. Essa mudança potencializou a utilização dos recursos domésticos, 

muitos deles mantidos pelos próprios trabalhadores, como os computadores pessoais, 

aparelhos de comunicação como smartphones, dentre outros dispositivos eletrônicos, redes 

como a internet etc. 

As relações sociais migraram das organizações para esses espaços privados e, como 

consequência, os documentos produzidos em relação ao trabalho também permanecem com 

os trabalhadores, pois o que é arquivado pelos sistemas eletrônicos institucionais constitui, em 

muitos casos, uma ínfima parcela daquilo que é realmente produzido. 

Geralmente, são arquivados pelas instituições os documentos que representam a 

conclusão de um determinado ato, reforçando o fato de que nem todas as ações 

desempenhadas por um conjunto de agentes estão representadas através de documentos 

arquivados pela instituição. Além disso, ainda que muitos documentos encontrados nos 

arquivos pessoais possam ser os vestígios de determinada ação institucional e constituam 

evidências de tais ações, sua importância pode passar despercebida pelas organizações. Esses 

documentos, além do inquestionável valor informativo, devido aos processos de trabalho, 

agenciamentos etc. recuperados em suas evidências, constituem a prova de que o funcionário 

esteve durante determinado período trabalhando para a instituição. 

Insistir nas diferenças ou peculiaridades em casos como esse, ou promover uma 

“cruzada” para encontrar os limites entre a dimensão pública e privada dos arquivos, talvez 

seja menos importante para a área, para os arquivos e para a sociedade do que aprofundar as 

relações contextuais entre os documentos que os constituem através de suas relações. 
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O contexto da pandemia também pode possibilitar novas reflexões sobre a custódia 

arquivística ou questões que foram naturalizadas pela área. Qual o sentido da custódia pelas 

instituições na atualidade? Como os arquivistas intervirão na aquisição (ação tanto política 

quanto técnica) e como essa intervenção contribuirá para o arquivo constituído? Como a nossa 

comunidade reflete sobre o tratamento pós-custodial106? Dentre outras questões, aquisição e 

avaliação são funções arquivísticas associadas e ainda pouco problematizadas na literatura, 

principalmente considerando o papel social do arquivista. 

A literatura sobre a contextualidade destaca a importância da custódia 

institucionalizada e da aquisição como parte da construção do arquivo, assim como da 

interação entre arquivistas, produtores etc. para elucidar os trajetos envolvidos na produção e 

acumulação. As reflexões em torno da aquisição na literatura sobre a contextualidade 

acentuam a relação entre aquisição e avaliação, sobretudo pelos impactos que essas ações têm 

sobre a memória social. 

Identificamos a necessidade de ampliação de estudos associando os temas da avaliação 

e da aquisição de arquivos na perspectiva dos métodos de tratamento documental integradores 

dos fundos. A avaliação é refletida pela literatura majoritariamente em relação à sua aplicação 

aos documentos institucionais e vinculada ao contexto de gestão de documentos, não de 

aquisição, sem considerar as sobreposições de contextos nas esferas pública e privada. 

Apesar dos estudos sobre a contextualidade terem se intensificado em algumas 

comunidades a partir do final do século XX, tem prevalecido no Brasil a abordagem 

dicotômica pessoal/institucional, como é possível observar no acervo no qual selecionamos os 

arquivos analisados no campo empírico, na quarta seção. O exemplo apresentado pode 

contribuir para o enriquecimento da descrição arquivística embasada nos níveis de contexto, 

como a oferecida pelo Sistema AtoM, elaborado a partir da ISAD(G), aproximando a 

documentação produzida em um mesmo contexto sócio-histórico via uma abordagem 

integradora. O AtoM é uma ferramenta de trabalho que não substitui as políticas institucionais 

de descrição, nem a pesquisa, a leitura crítica e a organização das informações realizadas pelo 

arquivista. 

A criação do DNERu e do INERu resulta do processo de organização da Saúde 

Pública brasileira enraizada nas descobertas científicas do final do século XIX e na 

organização das instituições de saúde no país a partir desse período e ao longo das primeiras 

décadas do século XX. Nesse contexto, médicos sanitaristas da geração de Celso Arcoverde 

 
106 Manutenção de arquivos com os produtores. 
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de Freitas se formaram e ingressaram nas instituições para combater as doenças que 

precarizavam as condições de vida das populações e o desenvolvimento econômico do país. 

Dentre os principais agentes atuantes nesse contexto sócio-histórico, destacamos os 

médicos e suas escolas de origem; o Governo Federal, os estados e municípios; as instituições 

brasileiras e internacionais; as populações e as doenças ‒ uma infinidade delas, algumas 

endêmicas ‒; a economia interna e a global; os saberes oriundos do trabalho científico, 

documentário e arquivístico etc. Compreendemos que os arquivos existem e são publicizados 

em decorrência desses agentes e do contexto sócio-histórico no qual se articulam. 

Os resultados das campanhas sanitárias criadas pelas instituições para combater as 

endemias e todas as relações entre estes e outros agentes podem ser acompanhados de forma 

residual através da análise dos arquivos do INERu e de Celso Arcoverde de Freitas. Esses 

arquivos foram escolhidos em um acervo criado para constituir fontes para a pesquisa por 

uma instituição de pesquisa e constituem parte do legado documental produzido e acumulado 

por esses agentes. 

Ao ser criado e ao absorver outros órgãos, esperávamos localizar um fundo do DNERu 

e que o mesmo tivesse agregado a documentação dos órgãos que o antecederam. No entanto, 

não foi possível identificar tal fundo no levantamento documental realizado para a definição 

do campo empírico da pesquisa. Localizamos o fundo INERu, constituído por documentação 

relativa à atuação do DNERu e INERu. Nem todos os atos desses órgãos, criados para o 

desenvolvimento da Saúde Pública no país, bem como suas ações e transações, estão 

representados nos documentos que constituem o conjunto documental do INERu. 

Reforçamos, através da pesquisa, a incompletude dos registros e a relativização das 

estratégias de controle, mesmo das instituições de Estado sobre a documentação por elas 

produzidas e acumuladas. Compreendemos que os agenciamentos e a documentação deles 

remanescente são o resultado da forma como as relações são estabelecidas no contexto sócio-

histórico e determinadas por esse contexto. 

Da mesma forma, os arquivos pessoais, ainda que produto de atividades não oficiais, 

são detentores de muitos documentos produzidos e acumulados nesse contexto, como vimos 

na análise dos dois arquivos, na terceira seção desta tese. Foi possível verificar que arquivos 

são feitos de documentos, mas também de muitas lacunas, algumas delas perceptíveis pela 

comparação de vários fundos oriundos do mesmo contexto sócio-histórico. Entretanto, o que 

chamou nossa atenção nesses arquivos foi a forma como é possível demonstrar a relação entre 

os documentos de ambos os fundos. 
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Não é a “completude” que enriquece os arquivos, e eles não podem ser comparados 

com o “todo” orgânico também por este motivo. É a abordagem metodológica que possibilita 

destacar os processos informacionais representados através dos documentos. Se pudéssemos 

associar os arquivos de todos os funcionários do INERu aos das instituições de Saúde Pública 

extintas, ainda assim estaríamos distantes do “todo”. 

Nas comparações que encontramos na literatura, os arquivos pessoais são 

frequentemente mencionados como fragmentados e incompletos em relação aos institucionais. 

O exemplo dos arquivos que analisamos reforça a incompletude como uma característica que 

se contrapõe à noção de “todo orgânico” e reforça a relações e as contextualidades entre eles, 

pois, as relações são importantes para a construção dos diferentes níveis de contexto que a 

interpretação é capaz de alcançar, uma vez que estes são ilimitados e poderão ou não ser 

acessados e registrados na descrição arquivística. Isso quer dizer que não é possível chegar a 

uma completude, nem pelos documentos como vestígios do passado, nem através dos 

processos informacionais que possibilitaram sua produção e acumulação e a sua construção na 

descrição arquivística. 

Estes arquivos também se encaixam nas categorias de arquivos científicos e, sobre 

essa designação conceitual, compreendemos que ela é importante para categorizar 

documentos no contexto da ciência e desta como uma instituição social. Os arquivos pessoais 

de cientistas, dos estabelecimentos de ensino e de tutela aglutinam-se no contexto sócio-

histórico a partir do que têm em comum: atividades e funções da ciência. Com base nisso, o 

tratamento documental desses conjuntos pode se beneficiar de uma abordagem articuladora 

que favoreça/permita perceber a percepção dos relacionamentos entre os cientistas, as 

instituições de pesquisa, as agências de fomento etc., englobando as diversas etapas da 

pesquisa (planejamento, desenvolvimento e divulgação dos resultados). 

A mudança do discurso dos arquivistas, de uma metodologia dicotomizante para uma 

relacional, pode contribuir para a definição de responsabilidades nos processos de aquisição e 

avaliação e, consequentemente, para a memória. Os processos decisórios e as estratégias em 

torno das análises preliminares de documentos ou a gestão de documentos podem ser 

articulados em benefício da gestão de acervos. Além disso, a interlocução com os produtores 

e doadores deve estar afinada com esses processos. As instituições arquivísticas precisam 

assumir que outras formas de controle incluem a pós-custódia como modalidade. 

A documentação dos dois fundos analisados no campo empírico da tese foi, em sua 

maioria, produzida e acumulada no âmbito do funcionamento do DNERu e INERu – este 

último criado como instituto nacional dedicado à pesquisa para dar suporte ao primeiro e 
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posteriormente funcionando sem a abrangência nacional inicial durante a reorganização do 

Ministério da Saúde e das instituições a ele subordinadas na década de 1970, até a sua 

extinção. Celso Arcoverde de Freitas, por sua vez, antes de ingressar no DNERu e ser alocado 

no INERu, foi funcionário da Delegacia Federal de Saúde e do Serviço Nacional da Peste. 

No fundo INERu, como mencionamos, não localizamos documentos dos órgãos que 

antecedem o DNERu. Os únicos documentos que localizamos durante o levantamento 

documental relativos ao Serviço Nacional da Peste e à Delegacia Federal de Saúde são os 

“diários do médico” e se encontram arquivados nos dossiês das respectivas instituições que 

fazem parte do grupo Gestão Institucional do arquivo pessoal de Celso. 

Ressaltamos que esses diários são formulários preenchidos por Celso Arcoverde de 

Freitas durante o seu trabalho nas campanhas contra a peste, e cujas informações, depois de 

reunidas, eram datilografadas e enviadas ao “Delegado de Saúde” ou ao chefe, lotados na sede 

desses órgãos. São documentos produzidos no contexto do funcionamento dessas instituições, 

os quais, apesar de não serem parte da documentação por nós analisada, são importantes de 

serem trabalhados em outra oportunidade. Até porque os diários são utilizados pelo cientista 

em obras por ele escritas para contar suas memórias dos tempos em que trabalhou na Saúde 

Pública107. 

As relações estabelecidas entre os documentos dos dois arquivos no exercício que 

apresentamos na quarta seção nos possibilitaram demonstrar ser possível construir um “novo 

elo” para aquele “elo perdido” entre os documentos, e que essa construção se constitui na 

realidade de uma interpretação da produção e acumulação. Podemos supor que as instituições 

fazem suas escolhas por um lado e os seus funcionários por outro, que certos documentos 

produziram sentidos na estrutura administrativa desses órgãos públicos que os conduziram ao 

arquivamento, que os sentidos mudam ao longo do tempo, que outros sentidos lhes são 

atribuídos pela pessoa e ao mesmo tempo pela sua atuação na instituição etc. Entretanto, 

concordamos que apenas pensar a formação dos fundos de arquivo quando eles já se 

encontram custodiados induz à naturalização, mesmo que com as melhores intenções. Esse 

tipo de acomodação do pensamento é demasiado superficial considerando que, como 

arquivistas, somos agentes de uma ciência que funciona para a sociedade. 

Considero que as minhas motivações pessoais para o desenvolvimento da pesquisa 

também foram atendidas e que o surgimento de novas questões é inevitável para quem, como 

eu, além de se dedicar ao “trabalho técnico”, se dedique a refletir sobre o que faz. Pretendo 

 
107 Sobre isso, ver: FREITAS, Celso Arcoverde de. História da peste e de outras endemias. Rio de Janeiro: 

PEC/ENSP, 1988. 216p. (Coleção Memória da Saúde Pública). 



219 
 

dar continuidade às minhas reflexões acadêmicas, investigando questões que apareceram ao 

longo desta pesquisa e outras que possam surgir. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 

 

Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie Planos e Programas 

 

Quadro 1: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie Planos e Programas,  

Dossiês 01 a 04 

Dossiê/Data de Produção Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 01 - Plano de Trabalho de Aplicação de 

Verbas e Quinquenal de Pesquisas do INERu. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-01-01 

 

Data de produção: 1964-1968 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 17 itens 

Documentos iconográficos: 14 itens (fotografias) 

 

Plano de trabalho do INERu para 1966 

encaminhado por ofício, assinado por José 

Rodrigues da Silva (diretor); 

 

Plano de trabalho e de aplicação para emprego 

de recursos adicionais, assinado por José 

Rodrigues da Silva (diretor); 

 

Plano de trabalho e aplicação relativos a novos 

recursos destinados a pesquisa aplicada ao 

combate à esquistossomose no Brasil, 1966; 

 

Informe sobre a esquistossomose no Brasil, 

assinado por José Rodrigues da Silva etc. 

 

Dossiê 02 - Resumo de reunião técnica sobre o 

plano-piloto de esquistossomose; programas para 

um plano-piloto de controle de filariose e trabalho 

do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-01-02 

 

Data de produção: 1964-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 18 itens 

Relação nominal dos biologistas e zoólogos das 

circunscrições do Rio de Janeiro e Guanabara, e 

diretoria geral do DNERu; 

 

Programa de trabalho para 1965; 

 

Levantamento epidemiológico sobre 

helmintoses intestinais e esquistossomose ‒ 

programa para o ano de 1964; 

 

Plano de Trabalho para investigação sobre 

esquistossomose, 1965-1966; 

 

Resumo da 1ª. reunião dos técnicos, M.S., 

DNERu, CPqAM, sobre entomologia e 

filariose, 1967; 

 

Plano de Trabalho para 1967, M.S., 

Departamento Nacional de Endemias Rurais, 

Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães; 

 

Programa de Trabalho para o Vale do 

Maxaranguape (R. G. do Norte), DNERu, 

INERu, CPqAM; 

 

Plano de trabalho, 1969, Centro de Pesquisas 

Aggeu Magalhães, M.S., DNERu, INERu; 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 1: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie Planos e Programas,  

Dossiês 01 a 04 (continuação) 

Dossiê/Data de Produção Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 03 - Planos de trabalho com proposta 

orçamentária e sugestões sobre o plano-piloto do 

Centro de Pesquisas René Rachou para o controle 

da esquistossomose. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-01-03 

 

Data de produção: 1964-1967 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 4 itens 

Documentos iconográficos: 12 itens (fotografias) 

 

Ofício submetendo plano de trabalho do Centro 

de Pesquisas de Belo Horizonte referente ao 

ano de 1965 ao diretor do INERu; 

 

Dossiê 04 - Programa de acompanhamento do I 

Plano Nacional de Desenvolvimento – pesquisa 

sobre esquistossomose mansônica, doença de 

Chagas, filariose, malária, leishmaniose e peste. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-01-04 

 

Data de produção: 1974 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 1 item 

 

Programa de acompanhamento do I Plano 

Nacional de Desenvolvimento: 

acompanhamento de projetos prioritários. 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Apêndice 2 

 

Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie Acordos e Convênios 

 

Quadro 2: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie Acordos e  

Convênios, Dossiês 01 a 14 

Dossiê/Data de Produção Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 01 - Anotações e correspondências 

referentes a convênio entre o INERu e os 

Voluntários da Paz. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-02-01 

 

Data de produção: 1963-1968 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 58 itens 

 

Os documentos são relativos ao convênio 

celebrado para o combate e controle da 

esquistossomose e as cartas trocadas entre INERu 

e Voluntários da Paz, encaminhando currículos e 

relatórios de trabalho dos médicos voluntários (ou 

candidatos) que atuaram no projeto. 

 

Dossiê 02 - Correspondências referentes ao 

convênio entre INERu e a Organização Pan-

Americana de Saúde, visando a colaboração 

mútua no desenvolvimento de estudos, 

intercâmbio de pesquisadores e vinda de 

consultores ao país para programas ligados ao 

controle de endemias. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-02-02 

 

Data de produção: 1964-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 33 itens 

Documentos iconográficos: 14 itens (fotografias) 

 

Correspondência referente ao convênio entre 

INERu e Organização Pan-Americana de Saúde, 

visando a colaboração mútua no desenvolvimento 

de estudos, intercâmbio de pesquisadores e vinda 

de consultores ao país para programas ligados ao 

controle de endemias. 

 

Dossiê 03 - Termo de convênio de cooperação 

entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura 

Municipal de Brusque (SC), visando a prestação 

de serviços em educação sanitária e assistência 

médico-social. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-02-03 

 

Data de produção: 1965 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 1 item 

 

Termo de convênio de cooperação entre o 

Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de 

Brusque (SC), visando à prestação de serviços em 

educação sanitária e assistência médico-social. 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 2: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie Acordos e Convênios,  

Dossiês 01 a 14 (continuação) 

Dossiê/Data de Produção Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 04 - Convênio de cooperação entre o 

Ministério da Saúde, Faculdade Nacional de 

Medicina da Universidade do Brasil. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-02-04 

 

Data de produção: 1965 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 1 item 

 

Convênio de cooperação entre o Ministério da 

Saúde, e a Faculdade Nacional de Medicina da 

Universidade do Brasil. 

Dossiê 05 - Termo de acordo de cooperação e 

correspondência referente ao convênio entre o 

Ministério da Saúde e a Reitoria da Universidade 

Federal de Minas Gerais. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-02-05 

 

Data de produção: 1965 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 207 itens 

Termo de acordo de cooperação e 

correspondência referente ao convênio entre o 

Ministério da Saúde e a Reitoria da 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

Dossiê 06 - Minuta de termo de acordo de 

cooperação entre o Ministério da Saúde e a 

Universidade da Bahia para o prosseguimento e 

ampliações de pesquisas sobre endemias rurais e 

treinamento através do INERu e da Faculdade de 

Medicina da Bahia. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-02-06 

 

Data de produção: 1965 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 1 item 

 

Minuta de termo de acordo de cooperação 

entre o Ministério da Saúde e a Universidade 

da Bahia para o prosseguimento e ampliações 

de pesquisas sobre endemias rurais e 

treinamento através do INERu e da Faculdade 

de Medicina da Bahia. 

 

Dossiê 07 - Termo de acordo celebrado entre o 

Ministério da Saúde, por intermédio do DNERu e da 

Secretária de Estado de Saúde de Minas Gerais, 

através do Instituto Ezequiel Dias, visando a 

ampliação de pesquisas no combate à 

esquistossomose. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-02-07 

 

Data de produção: 1965 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 1 item 

 

Termo de acordo celebrado entre o Ministério 

da Saúde, por intermédio do DNERu e da 

Secretária de Estado de Saúde de Minas 

Gerais, através do Instituto Ezequiel Dias, 

visando a ampliação de pesquisas no combate 

à esquistossomose. 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 2: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie Acordos e Convênios,  

Dossiês 01 a 14 (continuação) 

Dossiê/Data de Produção Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 08 - Convênio entre a Sudene e a 

Universidade Federal de Pernambuco. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-02-08 

 

Data de produção: 1965-1968. 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 29 itens 

Documentos iconográficos: 60 itens (fotografias) 

 

Convênio entre a Sudene e a Universidade 

Federal de Pernambuco. 

Dossiê 09 - Convênio PAPPE/DNERu. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-02-09 

 

Data de produção: 1966-1970. 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 15 itens 

 

Convênio PAPPE/DNERu. 

Dossiê 10 - Convênio entre a Sudene e o DNERu 

para pesquisas ligadas ao conhecimento, 

avaliação e capacitação de recursos humanos, 

visando o desenvolvimento de estudos sobre a 

peste e esquistossomose em áreas endêmicas do 

Nordeste. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-02-10 

 

Data de produção: 1966-1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 30 itens 

 

Convênio entre a Sudene e o DNERu para 

pesquisas ligadas ao conhecimento, avaliação e 

capacitação de recursos humanos, visando o 

desenvolvimento de estudos sobre a peste e 

esquistossomose em áreas endêmicas do 

Nordeste. 

 

Dossiê 11 - Correspondência e anteprojeto 

referentes ao convênio entre a Secretaria de Saúde 

do Estado do Rio de Janeiro, o INERu e a cadeira 

de parasitologia da Faculdade de Medicina da 

UFF para realização de estudos e pesquisas sobre 

toxoplasmose. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-02-11 

 

Data de produção: 1967 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 3 itens 

 

Correspondência e anteprojeto referentes ao 

convênio entre a Secretaria de Saúde do Estado 

do Rio de Janeiro, o INERu e a cadeira de 

parasitologia da Faculdade de Medicina da UFF 

para realização de estudos e pesquisas sobre 

toxoplasmose. 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 2: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie Acordos e Convênios,  

Dossiês 01 a 14 (continuação) 

Dossiê/Data de Produção Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 12 - Minuta de contrato e 

correspondências ao convênio entre o Instituto 

Central de Ciências Biológicas da UFMG e o 

DNERu, visando o prosseguimento dos estudos 

sobre endemias parasitárias no Brasil e formação 

de pessoal especializado. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-02-12 

 

Data de produção: 1967 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 2 itens 

 

Minuta de contrato e correspondências ao 

convênio entre o Instituto Central de Ciências 

Biológicas da UFMG e o DNERu, visando o 

prosseguimento dos estudos sobre endemias 

parasitárias no Brasil e formação de pessoal 

especializado. 

 

Dossiê 13 - Ofício com plano de trabalho e fichas 

médicas referentes ao desenvolvimento de 

trabalhos ligados ao controle da transmissão da 

esquistossomose em áreas de irrigação cobertas 

pelo convênio celebrado entre a SUCAM e 

SUVALE. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-02-13 

 

Data de produção: 1969-1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 2 itens 

 

Ofício com plano de trabalho e fichas médicas 

referentes ao desenvolvimento de trabalhos 

ligados ao controle da transmissão da 

esquistossomose em áreas de irrigação cobertas 

pelo convênio celebrado entre a SUCAM e 

SUVALE. 

Dossiê 14 - Relatório com sugestões de 

convênios. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-02-14 

 

Data de produção: não identificada 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 1 item 

 

Relatório relativo a sugestões sobre convênios. 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Apêndice 3 

 

Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie Organização e Funcionamento 

 

Quadro 3: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie Organização e Funcionamento, 

Dossiês 01 a 13 

Dossiês/Data de produção Âmbito e conteúdo 

Dossiê 01 - Informes de estatística vital do 

Serviço Federal de Bioestatística. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-03-01 

 

Data de produção: 1958 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 1 item 

 

Informes de estatística vital do Serviço Federal de 

Bioestatística; 

 

Publicações contendo estatísticas atualizadas de 

mortalidade. 

Dossiê 02 - Relatórios anuais e trimestrais do 

Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-03-02 

 

Data de produção: 1962-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 15 itens (relatórios) 

Documentos iconográficos: 39 itens (fotografias) 

 

Relatórios anuais e trimestrais do Centro de 

Pesquisas Aggeu Magalhães; 

 

Os relatórios apresentam informações levantadas por 

áreas atendidas pelo centro de pesquisa e modelos de 

formulários utilizados para a coleta de dados. 

 

Dossiê 03 - Normas gerais sobre defesa e 

proteção da saúde. Código Nacional de Saúde - 

Normas Técnicas Especiais do Serviço Nacional 

de Educação Sanitária do Ministério da Saúde. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-03-03 

 

Data de produção: 1963-1964 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 1 item 

 

Normas gerais sobre defesa e proteção da saúde e 

código nacional de saúde contendo normas técnicas 

especiais do Serviço Nacional de Educação Sanitária 

do Ministério da Saúde. 

 

Dossiê 04 - Relatórios anuais do INERu 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-03-04 

 

Data de produção: 1963-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 23 itens (relatórios) 

Documentos iconográficos: 5 itens (fotografias) 

 

Relatórios anuais do INERu; 

 

Documento assinado por Celso Arcoverde de Freitas. 

 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021.  
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Quadro 3: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie Organização e Funcionamento, 

Dossiês 01 a 13 (continuação) 

Dossiês/Data de produção Âmbito e conteúdo 

Dossiê 05 - Ofícios referentes a normas de 

procedimento, funcionamento e resolução do 

Conselho Nacional de Seguros Privados do 

Ministério da Indústria e Comércio 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-03-05 

 

Data de produção: 1965-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 5 itens (ofícios) 

 

Ofícios referentes a normas de procedimento, 

funcionamento e resolução do Conselho Nacional 

de Seguros Privados do Ministério da Indústria e 

Comércio. 

Dossiê 06 - Relatórios anuais do Núcleo de 

Pesquisas da Bahia. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-03-06 

 

Data de produção: 1964-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 12 itens (relatórios) 

 

Relatórios anuais do Núcleo de Pesquisas da Bahia. 

 

Dossiê 07 - Relatório de Ernest Paulini, do Centro 

de Pesquisas René Rachou, à OMS, sobre a 

melhoria de moluscicidas em uso corrente e o 

desenvolvimento e provas de campo de compostos 

em testes. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-03-07 

 

Data de produção: 1966-1967 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 2 itens (relatórios) 

Documentos iconográficos: 22 itens (fotografias) 

 

Relatório de Ernest Paulini, pesquisador a serviço 

do Centro de Pesquisas René Rachou, sobre o 

desenvolvimento de provas de campo realizadas 

com compostos moluscicidas em uso corrente, 

destinado à OMS. 

 

Dossiê 08 - Regimento e organogramas do INERu e 

de seus núcleos de pesquisas. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-03-08 

 

Data de produção: 1966 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 9 itens 

 

Regimento e organogramas do INERu e de seus 

núcleos de pesquisas. 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 3: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie Organização e Funcionamento, 

Dossiês 01 a 13 (continuação) 

Dossiês/Data de produção Âmbito e conteúdo 

Dossiê 09 - Relatórios anuais e trimestrais do 

Centro de Pesquisas René Rachou. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-03-09 

 

Data de produção: 1967-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 4 itens (relatórios) 

 

Relatórios anuais e trimestrais do Centro de 

Pesquisas René Rachou. 

 

Dossiê 10 - Relatórios trimestrais do Núcleo 

Central de Pesquisas. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-03-10 

 

Data de produção: 1967-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 5 itens (relatórios) 

 

Relatórios trimestrais do Núcleo Central de 

Pesquisas. 

 

Dossiê 11 - Boletins semanais da Campanha de 

Erradicação da Varíola do Ministério da Saúde. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-03-11 

 

Data de produção: 1967-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 58 itens (boletins) 

 

Boletins semanais da Campanha de Erradicação da 

Varíola do Ministério da Saúde. 

 

Dossiê 12 - Mapas e gráficos contendo algumas 

endemias rurais no Brasil. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-03-12 

 

Data de produção: 1968 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos iconográficos: 6 itens (fotografias) 

 

Mapas e gráficos contendo algumas endemias rurais 

no Brasil. 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 3: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie Organização e Funcionamento, 

Dossiês 01 a 13 (continuação) 

Dossiês/Data de produção Âmbito e conteúdo 

Dossiê 13 - Processo referente a parecer sobre 

transferência do Centro Internacional de 

Identificação de Caramujos do INERu para o 

Instituto Central de Biologia da Universidade de 

Brasília. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-03-13 

 

Data de produção: 1968 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 1 item 

 

Processo referente a parecer sobre transferência do 

Centro Internacional de Identificação de Caramujos 

do INERu para o Instituto Central de Biologia da 

Universidade de Brasília. 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Apêndice 4 

 

Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie Pessoal 

Quadro 4: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie 04 – Pessoal 

Dossiês/Data de produção Âmbito e conteúdo 

Dossiê 01 - Certidão e memorial do professor 

José Rodrigues da Silva, diretor do INERu. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-04-01 

 

Data de produção: 1957-1966 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 3 itens 

 

Certidão e memorial do professor José Rodrigues da 

Silva, diretor do INERu. 

 

Dossiê 02 - Boletins de merecimento dos 

servidores do INERu. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-04-02 

 

Data de produção: 1963-1966 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 87 itens 

 

Boletins de merecimento dos servidores do INERu. 

Dossiê 03 - Ofícios referentes à portaria de 

transferência; pedidos de exoneração; relação de 

pessoal contratado; laudos médicos; dispensa e 

apresentação de servidores do Centro de 

Pesquisas Aggeu Magalhães. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-04-03 

 

Data de produção: 1963-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 87 itens (ofícios) 

 

Ofícios referentes à portaria de transferência; pedidos 

de exoneração; relação de pessoal contratado; laudos 

médicos; dispensa e apresentação de servidores do 

Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães. 

 

Dossiê 04 - Ofícios referentes à frequência; 

proposta de tempo integral; concessão de bolsas 

de estudos; afastamento e prorrogação de 

permanência no país; exoneração; requisição de 

diárias; gratificação de servidores e substituição 

do diretor do INERu. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-04-04 

 

Data de produção: 1965-1971 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 417 itens (ofícios) 

Ofícios referentes à frequência; proposta de tempo 

integral; concessão de bolsas de estudos; afastamento 

e prorrogação de permanência no país; exoneração; 

requisição de diárias; gratificação de servidores e 

substituição do diretor do INERu. 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021.  
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Quadro 4: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie 04 – Pessoal (continuação) 

Dossiês/Data de produção Âmbito e conteúdo 

Dossiê 05 - Correspondência contendo ofícios e 

telegramas referentes a dispensa, gratificação, 

solicitação de diárias e comunicação de viagens 

dos servidores do Núcleo Central da Bahia. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-04-05 

 

Data de produção: 1965-1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 48 itens (correspondências) 

 

Correspondência contendo ofícios e telegramas 

referentes a dispensa, gratificação, solicitação de 

diárias e comunicação de viagens dos servidores do 

Núcleo Central da Bahia. 

 

Dossiê 06 - Portarias do diretor do INERu 

designando servidores para realizar pesquisas; 

supervisionar trabalhos sobre esquistossomose; 

adaptar laboratórios nos centros de pesquisas e 

tratar de assuntos administrativos. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-04-06 

 

Data de produção: 1965-1967 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 69 itens (portarias) 

 

Portarias do diretor do INERu designando servidores 

para realizar pesquisas; supervisionar trabalhos sobre 

esquistossomose; adaptar laboratórios nos centros de 

pesquisas e tratar de assuntos administrativos. 

 

Dossiê 07 - Ofícios referentes a dispensa, 

transferência, solicitação de passagens aéreas, 

licença, laudo, gratificações e quadro 

demonstrativo dos servidores do Centro de 

Pesquisas René Rachou. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-04-07 

 

Data de produção: 1965-1971 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 53 itens (ofícios) 

 

Ofícios referentes a dispensa, transferência, 

solicitação de passagens aéreas, licença, laudo, 

gratificações e quadro demonstrativo dos servidores 

do Centro de Pesquisas René Rachou. 

 

Dossiê 08 - Ofícios referentes a admissão; pedido 

de desligamento; declaração de bens e valores e 

complementação de salário de servidores do 

Núcleo Central de Pesquisas. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-04-08 

 

Data de produção: 1965-1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 25 itens (ofícios) 

 

Ofícios referentes a admissão; pedido de 

desligamento; declaração de bens e valores e 

complementação de salário de servidores do Núcleo 

Central de Pesquisas. 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021.  
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Quadro 4: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie 04 – Pessoal (continuação) 

Dossiês/Data de produção Âmbito e conteúdo 

Dossiê 09 - Ofícios do INERu ao Serviço de 

Administração do DNERu. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-04-09 

 

Data de produção: 1965-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 400 itens (ofícios) 

 

Ofícios do INERu ao Serviço de Administração do 

DNERu 

Dossiê 10 - Ofícios referentes a exames de 

sanidade e capacidade física para admissão de 

servidores pelo regime de Leis Trabalhistas no 

INERu, a cargo do Serviço de Biometria Médica 

e do Serviço de Assistência Social, do Ministério 

da Saúde. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-04-10 

 

Data de produção: 1965-1967 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 78 itens (ofícios) 

 

Ofícios referentes a exames de sanidade e capacidade 

física para admissão de servidores pelo regime de 

Leis Trabalhistas no INERu, a cargo do Serviço de 

Biometria Médica e do Serviço de Assistência Social, 

do Ministério da Saúde. 

Dossiê 11 - Declarações referentes aos servidores 

do INERu, que se encontram no exercício de suas 

funções e não respondem a processo 

administrativo. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-04-11 

 

Data de produção: 1965-1966 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 59 itens 

 

Declarações referentes aos servidores do INERu, que 

se encontram no exercício de suas funções e não 

respondem a processo administrativo. 

 

Dossiê 12 - Documentos remetidos ao chefe da 

administração do INERu para comprovação de 

horas extras e relação de servidores em tempo 

integral referente aos núcleos e centros de 

pesquisas. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-04-12 

 

Data de produção: 1966-1968 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 54 itens 

 

Documentos remetidos ao chefe da administração do 

INERu para comprovação de horas extras e relação 

de servidores em tempo integral referente aos núcleos 

e centros de pesquisas. 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 4: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie 04 – Pessoal (continuação) 

Dossiês/Data de produção Âmbito e conteúdo 

Dossiê 13 - Minutas de requerimento à solicitação 

de licença especial e salário família de servidores 

do INERu. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-04-13 

 

Data de produção: 1966 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 19 itens (minutas) 

 

Minutas de requerimento à solicitação de licença 

especial e salário família de servidores do INERu. 

 

Dossiê 14 - Documentos encaminhados por 

servidores do INERu ao chefe da administração, 

solicitando concessão de férias. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-04-14 

 

Data de produção: 1967 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 43 itens 

 

Documentos encaminhados por servidores do INERu 

ao chefe da administração, solicitando concessão de 

férias. 

Dossiê 15 - Quadros de levantamento de pessoal 

efetivo e sem vínculo empregatício do Núcleo de 

Pesquisas da Bahia e centros Aggeu Magalhães e 

René Rachou. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-04-15 

 

Data de produção: 1967 

 

Documentos textuais: 11 itens (quadros) 

 

Quadros de levantamento de pessoal efetivo e sem 

vínculo empregatício do Núcleo de Pesquisas da 

Bahia e centros Aggeu Magalhães e René Rachou. 

 

Dossiê 16 - Ofícios recebidos do DNERu 

informando sobre leis e pareceres; decretos e 

resoluções referentes à situação funcional de 

servidores; contribuição previdenciária; 

classificação e promoção de cargos e instruções 

do Ministério da Saúde. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-04-16 

 

Data de produção: 1968-1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 69 itens (ofícios circulares) 

 

Ofícios recebidos do DNERu informando sobre leis e 

pareceres; decretos e resoluções referentes à situação 

funcional de servidores; contribuição previdenciária; 

classificação e promoção de cargos e instruções do 

Ministério da Saúde. 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Apêndice 5 

 

Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie Material e Patrimônio 

 

Quadro 5: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie 05 – Material e Patrimônio 

Dossiês/Data de produção Âmbito e conteúdo 

Dossiê 01 - Correspondência referente a pedido 

de moluscicidas; estojo para agulhas de 

inquérito sorológico; equipamentos; vacinas; 

aquisição de veículos; amostras de 

medicamentos, sangue e soro de pacientes. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-05-01 

 

Data de produção: 1964-1971 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 156 itens (correspondências) 

 

Correspondência referente a pedido de moluscicidas; 

estojo para agulhas de inquérito sorológico; 

equipamentos; vacinas; aquisição de veículos; amostras 

de medicamentos, sangue e soro de pacientes. 

 

Dossiê 02 - Pedido de suprimento de material 

do Laboratório de Sorologia importado pela 

Formed (Fornecedora de Material Médico e 

Científico). 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-05-02 

 

Data de produção: 1965-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 14 itens 

 

Pedido de suprimento de material do Laboratório de 

Sorologia importado pela Formed (Fornecedora de 

Material Médico e Científico). 

 

Dossiê 03 - Relação e ofícios referentes a 

material permanente do Núcleo Central de 

Pesquisas. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-05-03 

 

Data de produção: 1965-1968 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 10 itens 

 

Relação e ofícios referentes a material permanente do 

Núcleo Central de Pesquisas. 

 

Dossiê 04 - Processo e correspondências 

referentes a propostas das firmas. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-05-04 

 

Data de produção: 1967-1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 8 itens 

Processo e correspondências referentes a propostas das 

firmas. 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021.  
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Quadro 5: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie 05 – Material e Patrimônio 

(continuação) 

Dossiês/Data de produção Âmbito e conteúdo 

Dossiê 05 - Lista de aquisição de material 

importado pela FORMED (Fornecedora de 

Material Médico e Científico) e ofícios 

versando sobre solicitação de material para 

funcionamento de aparelho. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-05-05 

 

Data de produção: 1967-1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 8 itens 

 

Lista de aquisição de material importado pela 

Fornecedora de Material Médico e Científico 

(FORMED) e ofícios relativos à solicitação de material 

para a manutenção de equipamento. 

 

Dossiê 06 - Contrato de câmbio, recibos, 

depósitos e lista referente à aquisição de 

material científico. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-05-06 

 

Data de produção: 1968-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 11 itens 

 

Contrato de câmbio, recibos, depósitos e lista referente 

à aquisição de material científico. 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Apêndice 6 

 

Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie Orçamento e Finanças 

 

Quadro 6: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie 06 – Orçamento e Finanças 

Dossiês/Data de produção Âmbito e conteúdo 

Dossiê 01 - Processo; Diário Oficial; instruções 

contábeis; quadros de financiamento e 

correspondência. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-06-01 

 

Data de produção: 1964-1971 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 123 itens 

 

Processo; Diário Oficial; instruções contábeis; 

quadros de financiamento e correspondência. 

 

Dossiê 02 - Relatório de despesas e 

correspondência referente a pagamento para 

obras; ordens de pagamento, pedido de verbas. 

auditoria e prestação de contas dos recursos da 

Sudene, comprovação de verba PAPPE-peste; 

distribuição de numerário e relação de despesas. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-06-02 

 

Data de produção: 1964-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 55 itens 

 

Relatório de despesas e correspondência referente a 

pagamento para obras; ordens de pagamento, pedido 

de verbas, auditoria e prestação de contas dos 

recursos da Sudene, comprovação de verba PAPPE-

peste; distribuição de numerário e relação de 

despesas. 

 

Dossiê 03 - Ofícios referentes à comprovação de 

contas de verba orçamentária; relação de veículos; 

quadros demonstrativos de despesas; 

transferência de numerário e comprovação de 

contas referentes ao Centro de Pesquisas René 

Rachou. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-06-03 

 

Data de produção: 1967-1971 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 46 itens (ofícios) 

 

Ofícios referentes à comprovação de contas de verba 

orçamentária; relação de veículos; quadros 

demonstrativos de despesas; transferência de 

numerário e comprovação de contas referentes ao 

Centro de Pesquisas René Rachou. 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 6: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie 06 – Orçamento e Finanças 

(continuação) 

Dossiês/Data de produção Âmbito e conteúdo 

Dossiê 04 - Ofícios referentes à distribuição e 

transferência de numerário e repasse de recursos 

do Núcleo de Pesquisas da Bahia. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-06-04 

 

Data de produção: 1967-1971 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 23 itens 

 

Ofícios referentes à distribuição e transferência de 

numerário e repasse de recursos do Núcleo de 

Pesquisas da Bahia. 

Dossiê 05 - Documentos contendo esquema para 

apropriação mensal de despesas gerais e 

específicas e correspondência referente à 

distribuição e transferência de numerário e a 

verba de convênio com a PAPE, do Núcleo 

Central de Pesquisas. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-06-05 

 

Data de produção: 1967-1971 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 16 itens 

 

Documentos contendo esquema para apropriação 

mensal de despesas gerais e específicas e 

correspondência referente à distribuição e 

transferência de numerário e a verba de convênio 

com a PAPE, do Núcleo Central de Pesquisas. 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Apêndice 7 

 

Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie DNERu 

 

Quadro 7: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie DNERu, Dossiês 01 a 12 

Dossiês/Data de produção Âmbito e conteúdo 

Dossiê 01 - Boletins informativos da Campanha 

Contra a Hidatidose e bibliográfico da Divisão 

de Cooperação e Divulgação do DNERu. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-07-01 

 

Data de produção: 1958-1964 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 3 itens (boletins) 

 

Boletins: informativos da Campanha Contra a 

Hidatidose e bibliográfico da Divisão de Cooperação e 

Divulgação do DNERu e produzido pela Divisão de 

Cooperação e Divulgação do DNERu. 

 

Conteúdo: divulgação de bibliografia sobre hidatidose 

referente a material disponível na biblioteca da divisão 

sobre temas como: alimentação, bouba, brucelose, 

desenvolvimento econômico, doença de Chagas, 

educação sanitária, entomologia, esquistossomose, 

inseticidas, leishmaniose, malária e Saúde Pública. 

 

Dossiê 02 - Texto da Seção de Educação 

Sanitária intitulado "Saneamento Básico", 

traduzido e adaptado da monografia n.39 da 

OMS. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-07-02 

 

Data de produção: 1964 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 1 item 

 

Texto da Seção de Educação Sanitária intitulado 

"Saneamento Básico", traduzido e adaptado de 

monografia divulgada pela OMS. 

 

Dossiê 03 - Relatórios do DNERu referentes a 

programa de combate à doença de Chagas, 

ancilostomose, peste, bócio endêmico, 

leishmaniose, tracoma, brucelose, febre 

amarela, filariose e esquistossomose. 

 

Código de referência: 

 

BR RJCOC 06-01-07-03 

 

Data de produção: 1964-1965 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 16 itens (relatórios) 

 

Relatórios do DNERu referentes a programa de 

combate à doença de Chagas, ancilostomose, peste, 

bócio endêmico, leishmaniose, tracoma, brucelose, 

febre amarela, filariose e esquistossomose. 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 7: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie DNERu, Dossiês 01 a 12 

(continuação) 

Dossiês/Data de produção Âmbito e conteúdo 

Dossiê 04 - Recortes de jornal, relatórios, 

separatas, trabalhos e correspondência referente 

à Campanha de Erradicação da Malária (CEM) 

do DNERu. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-07-04 

 

Data de produção: 1964-1967 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 37 itens 

 

Recortes de jornal, relatórios, separatas, trabalhos e 

correspondência referente à Campanha de Erradicação 

da Malária (CEM) do DNERu. 

 

Dossiê 05 - Relatório anual do DNERu. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-07-05 

 

Data de produção: 1965 

 

Dimensão e suporte: 

Documento textual: 1 item 

 

Relatório anual do DNERu. 

 

 

Dossiê 06 - Relatórios da 1ª e 2ª Reunião de 

Diretores e Técnicos do DNERu. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-07-06 

 

Data de produção: 1965 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 2 itens (relatórios) 

 

Relatórios da 1ª e 2ª Reunião de Diretores e Técnicos 

do DNERu. 

 

Dossiê 07 - Vademecum-catálogo dos 

medicamentos fabricados pelo Serviço de 

Produtos Profiláticos do DNERu. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-07-07 

 

Data de produção: 1966 

 

Dimensão e suporte: 

Documento textual: 1 item 

 

Vademecum-catálogo dos medicamentos fabricados 

pelo Serviço de Produtos Profiláticos do DNERu. 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 7: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie DNERu, Dossiês 01 a 12 

(continuação) 

Dossiês/Data de produção Âmbito e conteúdo 

Dossiê 08 - Manual de serviço do DNERu - 

Comunicações. Serviço de Administração. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-07-08 

 

Data de produção: 1967 

 

Dimensão e suporte: 

Documento textual: 1 item 

 

Manual de serviço do DNERu - Comunicações. 

Serviço de Administração. 

 

Dossiê 09 - Correspondências do DNERu 

referente à concessão de bolsa de estudos; 

transferência de telefone; 2ª Reunião do Projeto 

Piloto de Esquistossomose e relação de pessoal 

em atividades no Instituto de Microbiologia. 

 

Código de transferência: 

BR RJCOC 06-01-07-09 

 

Data de produção: 1968-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 7 itens (correspondência) 

 

Correspondência do DNERu referente à concessão de 

bolsa de estudos; transferência de telefone; 2ª Reunião 

do Projeto Piloto de Esquistossomose e relação de 

pessoal em atividades no Instituto de Microbiologia. 

Dossiê 10 - Contrato de locação de imóvel, 

celebrado entre o Ministério da Saúde, através 

do DNERu e a construtora Morena Ltda. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-07-10 

 

Data de produção: 1968 

 

Dimensão e suporte: 

Documento textual: 1 item 

 

Contrato de locação de imóvel, celebrado entre o 

Ministério da Saúde, através do DNERu e a construtora 

Morena Ltda. 

Dossiê 11 - Informe do governo do Brasil à 

XVIII Conferência Sanitária Pan-Americana. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-07-11 

 

Data de produção: 1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documento textual: 1 item 

 

Informe do governo do Brasil à XVIII Conferência 

Sanitária Pan-Americana. 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 7: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie DNERu, Dossiês 01 a 12 

(continuação) 

Dossiês/Data de produção Âmbito e conteúdo 

Dossiê 12 - Textos e resumos de aulas 

proferidas nos cursos para educadores sanitários 

e de atualização de conhecimentos sobre 

endemias rurais: "Verminoses Intestinais" e 

"Educação Sanitária na Profilaxia das Endemias 

Rurais". 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-07-12 

 

Data de produção: não identificada 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 2 itens 

 

Textos e resumos de aulas proferidas nos cursos para 

educadores sanitários e de atualização de 

conhecimentos sobre endemias rurais: "Verminoses 

Intestinais" e "Educação Sanitária na Profilaxia das 

Endemias Rurais". 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Apêndice 8 

 

Fundo INERu, Série 01 Administração Geral, Subsérie Correspondência 

 

Quadro 8: Fundo INERu, Série Administração Geral, Subsérie 08 - Correspondência 

Dossiês/Data de produção Âmbito e conteúdo 

Dossiê 01 - Ofícios expedidos e recebidos pela 

direção do INERu prestando e solicitando 

informações sobre devolução de livros; 

emplacamento e lubrificação de veículos; 

reuniões e eventos e relatórios sobre atividades 

nos centros de pesquisas e circunscrições. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-08-01 

 

Data de produção: 1964-1971 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 933 itens (ofícios) 

 

Ofícios expedidos e recebidos pela direção do INERu 

prestando e solicitando informações sobre devolução de 

livros; emplacamento e lubrificação de veículos; 

reuniões e eventos e relatórios sobre atividades nos 

centros de pesquisas e circunscrições. 

 

Dossiê 02 - Telegramas recebidos pela direção 

do INERu prestando e solicitando informações 

sobre remessa de separatas, resumos e planos 

de trabalho, relatórios de atividades, 

recebimento e transcrição de telegramas. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-01-08-02 

 

Data de produção: 1966-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 500 itens (telegramas) 

 

Telegramas recebidos pela direção do INERu prestando 

e solicitando informações sobre remessa de separatas, 

resumos e planos de trabalho, relatórios de atividades, 

recebimento e transcrição de telegramas. 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Apêndice 9 

 

Fundo INERu, Série Estudos e Pesquisas 

 

Quadro 9: Fundo INERu, Série Estudos e Pesquisas, Dossiês 01 a 23 

Dossiês Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 01 - Malária - Projetos de pesquisa de 

terapêutica e profilaxia da malária a ser 

realizada em Porto Velho. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-01 

 

Data de produção: 1965-1971 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 39 itens 

 

Os documentos que compõem o dossiê se referem às 

rotinas de pesquisa e tratamento de pacientes 

diagnosticados com a doença. O dossiê é constituído 

por: plano-piloto, gráficos relativos às investigações 

sobre a resistência dos plasmódios aos antimaláricos 

e às anninassoguinotinas, mapas de áreas endêmicas, 

relatórios de viagens e atividades, informes e 

trabalhos constituintes de pesquisas e campanhas de 

erradicação da malária. 

 

Dossiê 02 - Leishmaniose - relatório dos 

trabalhos realizados sobre leishmaniose no 

ano de 1968 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-02 

 

Data de produção: 1964-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 16 itens 

Documentos iconográficos: 7 itens (fotografias) 

O dossiê é constituído por plano geral de 

levantamento laboratorial da doença de Chagas, 

esquistossomose e calazar; plano de pesquisa 

referente à leishmaniose tegumentar; plano de 

trabalho e aplicação relativo a novos recursos 

destinados à pesquisa aplicada no controle à 

leishmaniose e seus aspectos epidemiológicos; 

relatório dos trabalhos do calazar em Minas Gerais e 

separatas diversas: "Dermal Leishmaniasis in Britsh 

Honduras: Transmission of L. brasiliensis by 

Phlebotomusspecies", "Les Leishmanioses Recontées 

en France, aspects cliniques et therapeutique", 

"Leishmania mexicana: the Epidemiology of Dermal 

Leishmaniasis in British Honduras", "Preliminary 

Evolution of Cycloguani Pamote in Dermal 

Leishmaniassis". 

 

Dossiê 03 - Leishmaniose - Foco endêmico de 

calazar em Goiás; aumento de casos de 

leishmaniose tegumentar em Belo Horizonte. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-03 

 

Data de produção: 1965-1966 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 8 itens 

 

Documentos relativos às atividades exercidas pelo 

Laboratório de Leishmaniose do Centro de Pesquisas 

de Belo Horizonte contendo informações técnicas e 

sobre obtenção de amostras de Leishmania entre o 

Brasil e outros países, dentre os quais se destaca o 

plano de trabalho sobre a endemia no Brasil. 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 9: Fundo INERu, Série Estudos e Pesquisas, Dossiês 01 a 23 (continuação) 

Dossiês Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 04 - Doença de Chagas - Triatoma 

infestans, formulário utilizado na campanha 

contra a doença de Chagas. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-04 

 

Data de produção: 1962-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 76 itens 

Documentos iconográficos: 9 itens (fotografias) 

 

O dossiê é constituído por: recorte de jornal, entrevista 

ao professor José Rodrigues da Silva sobre a vacina 

"ZUT 99", separata intitulada "Ensaios de laboratório 

com Culex fatigans relativo à persistência de ‘Baytex’ 

em várias superfícies de materiais"; inquéritos 

sorológicos e correspondência referente à remessa de 

material e medicamentos para o combate da doença. 

 

Dossiê 05 - Peste ‒ Listagem de identificação 

de pulgas no Nordeste; projetos, programas e 

planos de trabalho para o combate à peste; 

relatório de atividades; separatas intituladas 

“Aerossóis microbianos – Proteção contra 

aerossóis infectantes em técnicas 

bacteriológicas". 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-05 

 

Data de produção: 1964-1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 176 itens 

Documentos iconográficos: 29 itens (fotografias) 

 

Os documentos do dossiê registram o desenvolvimento 

das pesquisas do INERu sobre peste e as dificuldades 

financeiras enfrentadas pelos pesquisadores, sobretudo 

com relação ao combate à peste e à esquistossomose, por 

consumirem a maior parte do orçamento destinado às 

campanhas em geral. Inclui material referente ao Plano-

Piloto de Peste de Exu (PE), artigos científicos e 

correspondência referente à solicitação de recursos, 

envio de relatórios e projetos de pesquisas. 

 

Dossiê 06 – Brucelose ‒ “Resultats d’une 

enquete sur la brucellose bovine au Senegal – 

Dangers de contamination l’homme”. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-06 

 

Data de produção: 1965-1967 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 5 itens 

O dossiê é composto por recorte de jornal referente a 

normas de combate à brucelose, relatório de resultados 

de exames feitos no laboratório de Bacteriologia e 

Imunologia do Pavilhão Carlos Chagas para diagnóstico 

da doença e plano de pesquisa a ser realizado por 

cooperação entre a Coordenação da Campanha Nacional 

Contra a Brucelose, o Instituto de Microbiologia da 

Universidade do Brasil e o DNERu. 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 9: Fundo INERu, Série Estudos e Pesquisas, Dossiês 01 a 23 (continuação) 

Dossiês Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 07 – Esquistossomose - Boletins, 

gráficos, processos e correspondência 

referente à profilaxia da esquistossomose, 

utilizando os medicamentos e moluscicidas: 

gramotone e reglone, sihistomicid ciba, twsb, 

ambilhar e pentaclorofenato de sódio. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-07 

 

• Data de produção: 1958-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 87 itens 

 

Esquistossomose - Boletins, gráficos, processos e 

correspondência referente à profilaxia da 

esquistossomose, utilizando os medicamentos e 

moluscicidas: gramotone e reglone, sihistomicid ciba, 

twsb, ambilhar e pentaclorofenato de sódio. 

 

 

Dossiê 08 - Esquistossomose - 

Correspondência referente à pesquisa; 

relatório de atividade; projeto-piloto; exames 

clínicos e laboratoriais; reunião e trabalho de 

combate à esquistossomose dos centros de 

pesquisa Aggeu Magalhães, René Rachou e 

Núcleo Central de Pesquisas. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-08 

 

Data de produção: s.d. 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 120 itens (correspondência) 

 

Correspondência referente à pesquisa; relatório de 

atividade; projeto-piloto; exames clínicos e laboratoriais; 

reunião e trabalho de combate à esquistossomose dos 

centros de pesquisa Aggeu Magalhães, René Rachou e 

Núcleo Central de Pesquisas. 

Dossiê 09 - Esquistossomose - “Repopulação 

natural e índices de infecção de planorbídeos, 

após a aplicação de moluscicida e tratamento 

em massa da população humana em área 

endêmica de Esquistossomose mansoni”. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-09 

 

Data de produção: 1965-1967 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 7 itens 

 

“Extent of pollution and its probable growth in Brazil“; 

"Contribuição para o conhecimento do papel do rato 

lava-pés, Nectomys squamipes squamipes, na 

epidemiologia da esquistossomose mansoni”; “Controle 

dos caramujos”; “A esquistossomose no Brasil?” e “Nas 

zonas agro-industrias açucareiras em que a 

esquistossomose é hiper-endêmica, que programas 

especiais de profilaxia podem ser recomendados?”. 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 9: Fundo INERu, Série Estudos e Pesquisas, Dossiês 01 a 23 (continuação) 

Dossiês Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 10 - Esquistossomose - Planos, 

programas e projetos referentes ao combate da 

esquistossomose. Anexo: organogramas de 

trabalho e mapas de áreas com focos de 

transmissão. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-10 

 

Data de produção: 1965-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 48 itens 

 

Esquistossomose- Planos, programas e projetos 

referentes ao combate da esquistossomose. Anexo: 

organogramas de trabalho e mapas de áreas com 

focos de transmissão. 

 

Dossiê 11 - Esquistossomose - Recorte de 

jornal e separatas intituladas “Evolution of 

Kato thick-smear technique for quantitative 

diagnosis of Helminth infectuins” e 

“Coprological diagnosis of schistosomasis”. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-11 

 

Data de produção: 1965-1968 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 5 itens 

 

Esquistossomose - Recorte de jornal e separatas 

intituladas “Evolution of Kato thick-smear technique 

for quantitative diagnosis of Helminth infectuins” e 

“Coprological diagnosis of schistosomasis”. 

 

Dossiê 12 - Esquistossomose - Trabalhos do 

Plano-Piloto em Minas Gerais; inquérito 

alimentar na Vila Kennedy em Bangu, Rio de 

Janeiro; terapêutica experimental e de viagens 

para investigação na Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Recife, Argentina e Porto Rico 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-12 

 

Data de produção: 1965-1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 15 itens 

 

Esquistossomose - Trabalhos do Plano-Piloto em 

Minas Gerais; inquérito alimentar na Vila Kennedy 

em Bangu, Rio de Janeiro; terapêutica experimental e 

de viagens para investigação na Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Recife, Argentina e Porto 

Rico. 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 9: Fundo INERu, Série Estudos e Pesquisas, Dossiês 01 a 23 (continuação) 

Dossiês Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 13 - Esquistossomose - Dados 

epidemiológicos; levantamento parasitológico 

e helmintológico de campanha contra 

verminoses. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-13 

 

Data de produção: 1966-1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 1.347 itens 

 

Tratamento e inquérito médico em crianças referentes 

à esquistossomose elaborados pelo Núcleo Central de 

Pesquisas e pela cadeira de doenças tropicais e 

infectuosas da Universidade do Brasil. 

 

Dossiê 14 - Esquistossomose -Textos e 

gráficos referentes a técnicas malacológicas e 

de exames de fezes; normas para coleta e 

remessa de moluscos; resultados comparativos 

dos métodos Kato e S. Barbosa para S. 

mansoni e outros helmintos. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-14 

 

Data de produção: 1966-1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 12 itens 

 

Rotinas para contagem de ovos e tratamento da 

esquistossomose. 

Dossiê 15 – Esquistossomose - relatórios 

anuais e trimestrais referentes aos trabalhos de 

combate à esquistossomose e outras 

verminoses nos municípios de Sumidouro 

(RJ), São Lourenço da Mata (PE) e do 

Subprojeto II. Anexo: sumário, informe e 

instruções do exame coproscópico. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-15 

 

Data de produção: 1967-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 20 itens 

Documentos iconográficos: 35 itens (fotografias) 

 

Esquistossomose- relatórios anuais e trimestrais 

referentes aos trabalhos de combate à 

esquistossomose e outras verminoses nos municípios 

de Sumidouro (RJ), São Lourenço da Mata (PE)e do 

Subprojeto II. Anexo: sumário, informe e instruções 

do exame coproscópico. 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 9: Fundo INERu, Série Estudos e Pesquisas, Dossiês 01 a 23 (continuação) 

Dossiês Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 16 - Fichas de registros de pacientes; 

gráficos; processos; trabalhos e 

correspondência referente ao tratamento da 

esquistossomose com o medicamento 

Hycanthone oral e intramuscular. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-16 

 

Data de produção: 1967-1971 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 147 itens 

 

Fichas de registros de pacientes; gráficos; processos; 

trabalhos e correspondência referente ao tratamento 

da esquistossomose com o medicamento Hycanthone 

oral e intramuscular. 

 

Dossiê 17 - Esquistossomose - Documentos 

referentes ao XVIII Congresso Brasileiro de 

Higiene, II Reunião de Esquistossomose e IV 

Conferência sobre Esquistossomose. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-17 

 

Data de produção: 1969 - 1971 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 9 itens 

 

Esquistossomose - Documentos referentes ao XVIII 

Congresso Brasileiro de Higiene, II Reunião de 

Esquistossomose e IV Conferência sobre 

Esquistossomose. 

 

Dossiê 18 - Esquistossomose - Instruções para 

tratamento e inquérito sorológico escolar 

referente à esquistossomose. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-18 

 

Data de produção: não identificada 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 2 itens 

 

Esquistossomose - Instruções para tratamento e 

inquérito sorológico escolar referente à 

esquistossomose. 

 

Dossiê 19 - Filariose - Separatas intituladas 

"Le Traitement de L'Onchocercoseau mel W. 

L' Activité Macrofilarial" e "Missing Links in 

Chemotherapeutic Control of Filariasis", 

quadros sobre as atividades da campanha 

contra a filariose. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-19 

 

Data de produção: 1963-1966 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 63 itens 

 

Relatórios referentes a investigações sobre o emprego 

do medicamento Hetrazan; planos-piloto para 

tratamento e controle da doença em Recife, incluindo 

relação de exames de sangue em pacientes e 

correspondência referente a resultados das pesquisas 

de microfilárias e ao tratamento com o medicamento 

Mel W. 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 9: Fundo INERu, Série Estudos e Pesquisas, Dossiês 01 a 23 (continuação) 

Dossiês Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 20 - Bócio endêmico - Informe 

referente ao Seminário sobre iodização do sal 

para prevenção do bócio endêmico. Anexo: 

cartão da Organização Pan-Americana de 

Saúde 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-20 

 

Data de produção: 1965 

 

Dimensão e suporte: 

Documento textual: 1 item 

 

Bócio endêmico - Informe referente ao Seminário 

sobre iodização do sal para prevenção do bócio 

endêmico. Anexo: cartão da Organização Pan-

Americana de Saúde 

Dossiê 21 - Bouba - Erradicação da bouba no 

Brasil; elaborado pela OMS e pela 

Organização Pan-Americana de Saúde. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-21 

 

• Data de produção: 1965-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 16 itens 

 

Relatório sobre visita ao Brasil de pesquisador 

estrangeiro e correspondência referente a relatório de 

viagens a diversos estados do país sobre a situação 

dos trabalhos anti-bouba e encaminhamento de 

relatórios sobre trabalho anti-bouba e 

encaminhamento de relatórios sobre trabalho e 

estágio do pesquisador Egler Chiari, realizado no 

Centro Nacional de Doenças Transmissíveis, em 

Atlanta. 

Dossiê 22 - Tracoma - Relatórios e resumos 

sobre o desenvolvimento de pesquisas; 

ensaios clínicos; vacinação; isolamento e 

identificação do tracoma e correspondência 

referente a pesquisas sobre vacinas anti-

tracomatosas em diversas cidades do país. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-22 

 

Data de produção: 1966-1967 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 20 itens 

 

Tracoma - Relatórios e resumos sobre o 

desenvolvimento de pesquisas; ensaios clínicos; 

vacinação; isolamento e identificação do tracoma e 

correspondência referente a pesquisas sobre vacinas 

anti-tracomatosas em diversas cidades do país. 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 9: Fundo INERu, Série Estudos e Pesquisas, Dossiês 01 a 23 (continuação) 

Dossiês Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 23 - Tratamento da ascaridose; 

trabalhos relativos às sulfonamidas e 

distribuição geográfica dos culicídeos no 

Brasil (Diptera, Culicidae); projeto de 

investigação sobre a ocorrência de arbovírus e 

arboviroses na Guanabara; informe, pesquisa e 

trabalho sobre hepatite; resultados da análise 

dos antimoniais e Stibofen e correspondência 

referente ao estudo da associação 

tetracloroetileno-pipezarina e pedido dos 

resultados de inquéritos sorológicos e 

eletrocardiográficos 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-02-23 

 

Data de produção: 1956-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 52 itens 

 

Tratamento da ascaridose; trabalhos relativos às 

sulfonamidas e distribuição geográfica dos culicídeos 

no Brasil (Diptera, Culicidae); projeto de 

investigação sobre a ocorrência de arbovírus e 

arboviroses na Guanabara; informe, pesquisa e 

trabalho sobre hepatite; resultados da análise dos 

antimoniais e Stibofen e correspondência referente ao 

estudo da associação tetracloroetileno-pipezarina e 

pedido dos resultados de inquéritos sorológicos e 

eletrocardiográficos. 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Apêndice 10 

 

Fundo INERu, Série Circunscrições 

 

Quadro 10: Fundo INERu, Série Circunscrições 

Dossiês Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 01 - Alagoas - Ofício referente aos 

inquéritos helmintológicos. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-03-01 

 

Data de produção: 1965 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 1 item 

 

Alagoas - Ofício referente aos inquéritos 

helmintológicos. 

Dossiê 02 - Amazonas - Processo e ofícios 

referentes ao envio de exames 

histopatológicos com amostras de fígado e 

relatório sobre o problema da "febre 

hemorrágica". 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-03-02 

 

Data de produção: 1964-1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 5 itens 

 

Amazonas - Processo e ofícios referentes ao envio 

de exames histopatológicos com amostras de fígado 

e relatório sobre o problema da "febre 

hemorrágica". 

Dossiê 03 - Bahia - Correspondências, mapas, 

inquéritos sorológicos escolares para doença 

de Chagas e esquistossomose na Bahia e em 

Sergipe. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-03-03 

 

Data de produção: 1963-1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 18 itens 

Documentos iconográficos: 1 item (fotografia) 

 

Bahia - Correspondências, mapas, inquéritos 

sorológicos escolares para doença de Chagas e 

esquistossomose na Bahia e em Sergipe. 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 10: Fundo INERu, Série Circunscrições (continuação) 

Dossiês Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 04 - Brasília - Inquéritos sorológicos 

escolares programados para municípios nas 

zonas urbana e rural; relatório de viagem sobre 

levantamento malacológico. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-03-04 

 

Data de produção: 1959-1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 17 itens 

Documentos iconográficos: 7 itens (fotografias) 

 

Mapa com a distribuição de focos; plano de 

atividades de educação sanitárias para doença de 

Chagas e correspondência referente a dados 

estatísticos de trabalhos. 

Dossiê 05 - Ceará - Relatório de viagem; mapas; 

recorte de jornal; correspondência; inquérito e 

levantamento epidemiológico sobre a 

esquistossomose em Quixadá. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-03-05 

 

Data de produção: 1965-1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 20 itens 

Documentos iconográficos: 24 itens (fotografias) 

 

Ceará - Relatório de viagem; mapas; recorte de 

jornal; correspondência; inquérito e levantamento 

epidemiológico sobre a esquistossomose em 

Quixadá. 

 

Dossiê 06 - Espírito Santo - Ofícios referentes a 

informações sobre o novo produto terapêutico, 

apresentando resultados promissores no 

combate à esquistossomose. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-03-06 

 

Data de produção: 1966-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 3 itens 

 

Espírito Santo - Ofícios referentes a informações 

sobre o novo produto terapêutico, apresentando 

resultados promissores no combate à 

esquistossomose. 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 10: Fundo INERu, Série Circunscrições (continuação) 

Dossiês Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 07 - Goiás - Programa da campanha 

contra doenças de Chagas; resultado de exames 

histopatológicos e relatórios sobre 

esquistossomose em Goiânia. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-03-07 

 

Data de produção: 1965-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 31 itens 

 

Goiás - Programa da campanha contra doenças de 

Chagas; resultado de exames histopatológicos e 

relatórios sobre esquistossomose em Goiânia. 

Dossiê 08 - Minas Gerais - Correspondências 

referentes às campanhas da peste e 

esquistossomose e levantamento de 

planorbídeos realizado pelo Laboratório de 

Malacologia em Furnas visando, 

principalmente, espécies transmissoras da 

esquistossomose. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-03-08 

 

Data de produção: 1959-1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 9 itens (correspondência) 

Documentos iconográficos: 1 item (1 fotografia) 

 

Minas Gerais - Correspondências referentes às 

campanhas da peste e esquistossomose e 

levantamento de planorbídeos realizado pelo 

Laboratório de Malacologia em Furnas visando, 

principalmente, espécies transmissoras da 

esquistossomose. 

Dossiê 09 - Relatório das atividades referentes 

às campanhas de combate à bouba, tracoma, 

esquistossomose e malária e projeto-piloto para 

o tratamento da filariose com a combinação do 

agente microfilaricida e outros agentes 

macrofilaricidas. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-03-09 

 

Data de produção: 1964-1969 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 17 itens 

 

Relatório das atividades referentes às campanhas 

de combate à bouba, tracoma, esquistossomose e 

malária e projeto-piloto para o tratamento da 

filariose com a combinação do agente 

microfilaricida e outros agentes macrofilaricidas. 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 10: Fundo INERu, Série Circunscrições (continuação) 

Dossiês Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 10 - Paraná - Relatórios referentes à 

campanha de combate à esquistossomose e às 

atividades desenvolvidas pela circunscrição. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-03-10 

 

Data de produção: 1965-1968 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 6 itens 

Documentos iconográficos: 7 itens (fotografias) 

 

Paraná - Relatórios referentes à campanha de 

combate à esquistossomose e às atividades 

desenvolvidas pela circunscrição. 

 

Dossiê 11 - Rio de Janeiro - Inquérito 

sorológico escolar programado para 

municípios nas zonas urbana e rural e resumo 

trienal da circunscrição. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-03-11 

 

Data de produção: 1964-1967 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 2 itens 

 

Rio de Janeiro - Inquérito sorológico escolar 

programado para municípios nas zonas urbana e 

rural e resumo trienal da circunscrição. 

 

Dossiê 12 - Rio Grande do Norte - 

Correspondência referente a inquéritos 

coproscópicos e exames malacológicos nas 

unidades de colonização. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-03-12 

 

Data de produção: 1967 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 1 item 

 

Rio Grande do Norte - Correspondência referente a 

inquéritos coproscópicos e exames malacológicos 

nas unidades de colonização. 

Dossiê 13 - Rio Grande do Sul - Relatórios 

sobre surto epidêmico de doença 

desconhecida, ocorrido em Teutônia, e 

trabalho sobre doença de Chagas com 

provável contaminação oral. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-03-13 

 

Data de produção: 1965 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 5 itens 

 

Rio Grande do Sul - Relatórios sobre surto 

epidêmico de doença desconhecida, ocorrido em 

Teutônia, e trabalho sobre doença de Chagas com 

provável contaminação oral. 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 

  



262 
 

Quadro 10: Fundo INERu, Série Circunscrições (continuação) 

Dossiês Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 14 - Santa Catarina - Levantamento 

estatístico do número de escolas primárias, 

municipais, estaduais e particulares. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-03-14 

 

Data de produção: não identificada 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 1 item 

 

Santa Catarina - Levantamento estatístico do número 

de escolas primárias, municipais, estaduais e 

particulares. 

 

Dossiê 15 - Sergipe - Regulamento da 

Secretaria de Saúde e Assistência Social; 

inquéritos sorológicos escolares para 

doença de Chagas e esquistossomose. 

 

Código de referência: 

BR RJCOC 06-03-15 

 

Data de produção: 1956-1966 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 14 itens 

 

Levantamento de fossa realizado no estado e termo de 

acordo de cooperação a ser firmado entre o DNERu e a 

Fundação Parreiras Horta. 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Apêndice 11 

 

Fundo Celso Arcoverde de Freitas, Grupo Gestão Institucional, Dossiê DNERu 

 

Quadro 11: Fundo Celso Arcoverde de Freitas, Grupo Gestão Institucional,  

Dossiê 1 DNERu, volumes 01 a 04 

Dossiê/Data de Produção Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 01 – DNERu 

 

Volume 1 

 

Código de referência: 

BR RJCOC CE-GI-01.v.1 

 

Data de produção: 1935-1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 599 páginas 

Documentos cartográficos: 17 itens 

(mapas) 

Volume1: 

Gráficos do Ministério da Saúde, Departamento Nacional de 

Endemias Rurais, Divisão de Profilaxia, sobre “Atividades de 

Combate à Peste – 1954-1963”; 

 

Cartas trocadas entre o titular e outros gestores e pesquisadores 

referente a atividades relacionadas à gestão no âmbito das 

campanhas sanitárias, no período de 17/10/1955 a 19/08/1969; 

 

Mapas com informações sobre localidades afetadas pela peste 

no período de 1954 a 1963: área endêmica de peste; municípios 

onde ocorreram casos de peste humana ou epizootias durante o 

decênio 1954-1963; municípios da área endêmica no estado do 

Ceará; municípios da área endêmica no estado do Rio Grande 

do Norte; municípios da área endêmica no estado da Paraíba; 

municípios da área endêmica no estado de Pernambuco; 

municípios da área endêmica no estado de Alagoas; municípios 

da área endêmica no estado da Bahia; municípios da área 

endêmica no estado de Minas Gerais; municípios da área 

endêmica no estado do Rio de Janeiro; 

 

Mapas relativos a áreas de probabilidade e focos de peste no 

mundo, 1969; áreas de combate à leishmaniose, 1961; de 

combate à doença de Chagas, 1961; de combate à 

esquistossomose, 1961; de combate à ancilostomose, 1961; 

combate à filariose, 1961; circunscrição Pernambuco, Setor 

Araripina, Posto Exu, município de Exu, 1965; 

 

Manual para aplicação de moluscicidas e avaliação de 

resultados, 1956, elaborado pelo Ministério da Saúde e 

DNERu; 

 

Manual de Terapêutica da Malária, 1968; Campanha de 

Erradicação da Malária realizada pelo Ministério da Saúde; 

 

Notícias em jornais de grande circulação sobre campanhas 

sanitárias, ressaltando a repercussão das campanhas e a atuação 

dos gestores de saúde pública, sobretudo no combate ao 

tracoma; 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 11: Fundo Celso Arcoverde de Freitas, Grupo Gestão Institucional,  

Dossiê 1 DNERu, volumes 01 a 04 (continuação) 

Dossiê/Data de Produção Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 01 – DNERu 

 

Volume 1 (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatórios  (1956-1957): “Mensagem de 1956”, Ministério da 

Saúde; “Áreas Bocígenas”, relatório apresentado pela Divisão 

de Organização Sanitária ao Sr. Diretor Geral do Departamento 

Nacional de Saúde, em 1956; “Dados do DNERu relativos ao 

item IV do questionário da OMS para o terceiro informe sobre 

a situação mundial da saúde, 1961-1964”; “Breve relatório 

sobre as atividades da assistência técnica na Região Nordeste 

em 1965”, redigido pelo titular, assistente técnico do DNERu, 

junto com o relatório encontra-se a carta encaminhando; 

Relatório da reunião de chefes de circunscrição da Região 

Nordeste (anotação a caneta no documento datilografado 

“janeiro 1967 dezembro 1966”), há indicação de assinatura do 

titular, como assistente técnico do diretor Geral do DNERu; 

Resultados alcançados pelo DNERu em 1967 (Ministério da 

Saúde/DNERu); Relatório do grupo encarregado do tema 

“Profilaxia” (indicação de assinaturas: o titular como relator e 

os sanitaristas Leônidas Deane, Mauro Pereira Barreto e José 

L. Pedreira de Freitas. 

 

Quadros demonstrativos: “Variação anual do número de casos 

positivos de peste humana verificados no Brasil, por Estados, 

durante o período de 1935 a 1962”; Xerox de quadro referente 

à resultados por bairros do inquérito e dos cinco ciclos de 

trabalho realizados em Recife durante campanha contra a 

filariose em Recife e tracoma no Ceará (xerox com anotações); 

Os demais são formulários referentes ao sistema de 

documentação do trabalho, ou seja, os formulários de coleta de 

informações específicas do trabalho dos sanitaristas em campo: 

Boletim mensal de localidades trabalhadas; Boletim diário do 

Guarda; Boletim diário do guarda-chefe; agenda de ciclos de 

trabalho; Comunicado sobre ocorrência de peste humana; 

Registro diário das atividades de laboratório e Relatório 

estatístico das atividades; 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 11: Fundo Celso Arcoverde de Freitas, Grupo Gestão Institucional,  

Dossiê 1 DNERu, volumes 01 a 04 (continuação) 

Dossiê/Data de Produção Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 01 – DNERu 

 

Volume 1 (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelas: Atividades da campanha contra a doença de Chagas 

no estado de Minas Gerais – 1950/1960 (Ministério da Saúde, 

Departamento Nacional de Endemias Rurais, Divisão de 

Profilaxia); Relação das localidades com inquérito 

hemoscópico positivo para filariose no período de 1951-1960 

(Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Pará, Maranhão, Rio 

Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Sergipe, 

Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, 

Goiás); Inquérito sorológico realizado no Rio Grande do Sul 

1953/1954 Combate à Doença de Chagas (Ministério da Saúde, 

Departamento Nacional de Endemias Rurais, Circunscrição do 

Rio Grande do Sul); Relação de municípios da área endêmica 

de peste, ocorrências verificadas nos últimos 10 anos – 1953 a 

1962, Circunscrição Pará (MS/DNERu); Relação de 

municípios da área endêmica de peste, ocorrências verificadas 

nos últimos 10 anos – 1953 a 1962, Circunscrição Rio Grande 

do Norte (MS/DNERu); Relação de municípios da área 

endêmica de peste, ocorrências verificadas nos últimos 10 anos 

– 1953 a 1962, Circunscrição Paraíba (MS/DNERu); Relação 

de municípios da área endêmica de peste, ocorrências 

verificadas nos últimos 10 anos – 1953 a 1962, Circunscrição 

Pernambuco (MS/DNERu); Relação de municípios da área 

endêmica de peste, ocorrências verificadas nos últimos 10 anos 

– 1953 a 1962, Circunscrição Alagoas (MS/DNERu); Relação 

de municípios da área endêmica de peste, ocorrências 

verificadas nos últimos 10 anos – 1953 a 1962, Circunscrição 

Bahia (MS/DNERu); Relação de municípios da área endêmica 

de peste, ocorrências verificadas nos últimos 10 anos – 1953 a 

1962, Circunscrição Rio de Janeiro (MS/DNERu); Tabela IV 

Calazar humano diagnosticado de 1953-1964; Inquéritos de 

filariose realizados em Pernambuco pela Coordenação de 

Filariose do DNERu (1959); Relação dos municípios onde 

foram capturados barbeiros em novembro de 1961 a julho de 

1962, Ceará; Campanha contra filariose – 1961, Santa 

Catarina; Campanha contra filariose – índices de positividade 

nos bairros de Belém período de 1957 a 1962 (MS DNERu, 

Circunscrição Pará); 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 11: Fundo Celso Arcoverde de Freitas, Grupo Gestão Institucional,  

Dossiê 1 DNERu, volumes 01 a 04 (continuação) 

Dossiê/Data de Produção Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 01 – DNERu 

 

Volume 1 (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanha contra a doença de Chagas Circunscrição Paraná, 

levantamentos realizados em 1962 em diversos municípios 

(MS, DNERu), assinado por Frederico de Mattos Souza 

(Encarregado da T. de Estatística); Distribuição por município 

do índice de infecção natural do Triatoma Infestans, 

Circunscrição Paraná (MS, DNERu), indicação de assinatura 

do encarregado T. Estatística Frederico de Mattos Souza e do 

Assistente Dr. José Evangelista, chefe da circunscrição; 

Atividades de combate ao Tracoma no Distrito Federal 1962-

63 (MS, DNERu, Divisão de Profilaxia); Relação das 

localidades onde ocorreram casos de peste humana, por estado 

e município no ano de 1964, Ceará, anotações a caneta 

complementando informações; Casos positivos e suspeitos de 

peste humana ocorridos em 1968 (MS, DNERu, Seção de 

Estatística e Epidemiologia); Casos positivos e suspeitos de 

peste humana ocorridos em 1965 (MS, DNERu, Seção de 

Estatística e Epidemiologia); Campanha contra a filariose 

(Circunscrição Pernambuco, setor Recife 3º ciclo, resultados de 

(3) ciclos da campanha de filariose no Recife); Municípios com 

triatomíneos infectados, Circunscrição Goiás (DNERu); Índice 

de infecção natural do T. infestans pelo T. cruzi, por município, 

Rio Grande do Sul (DNERu); Inquérito Entomológico de 

Chagas, Circunscrição Bahia (DNERu); Distribuição por 

espécie, dos triatomíneos capturados, examinados e positivos 

para T. cruzi, no Estado de Minas Gerais, segundo 

levantamentos efetuados pelo antigo Serviço Nacional de 

Malária e pelo DNERu, no período de 1950 a 1960 inclusive 

(MS, DNERu, Divisão de profilaxia); Epidemiologia da doença 

de Chagas e índices de infecção dos triatomíneos pelo T. cruzi, 

Estado do Rio Grande do Norte (MS, DNERu, Divisão de 

Profilaxia), trabalho realizado pelo Dr. Durval T. de Lucena, 

publicado na separata da Revista Brasileira de Malariologia e 

Doenças Tropicais, no. 3 – volume XIX – julho de 1962; 

relação dos municípios, no Estado de Alagoas onde foi feito 

Inquérito Entomológico da Doença de Chagas (várias tabelas 

detalhadas todas ref. Ao MS, DNERu, Divisão de Profilaxia); 

Inquérito Canino no Estado do Ceará – cães examinados nos 

meses de julho e agosto de 1962 (MS, DNERu); Reações 

sorológicas (MS, DNERu, Divisão de Profilaxia); Índices de 

infecção por triatomíneos pelo T. cruzi, vários Estados (MS, 

DNERu, Divisão de Profilaxia); 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 11: Fundo Celso Arcoverde de Freitas, Grupo Gestão Institucional,  

Dossiê 1 DNERu, volumes 01 a 04 (continuação) 

Dossiê/Data de Produção Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 01 – DNERu 

 

Volume 2 

 

Código de referência: 

BR RJCOC CE-GI-01.v.2 

 

Data de produção: 1935 – 1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 1.343 páginas 

Documentos Iconográficos: 347 itens 

(150 fotografias; 83 negativos flexíveis; 

114 diapositivos) 

Volume 2: 

Ofícios (14/031957 a 06/05/1970) relativos à cessão de Celso 

Arcoverde de Freitas ao Estado; pesquisas sobre tracoma em 

Pernambuco (Celso Arcoverde de Freitas assinando como 

coordenador da campanha); atenção às campanhas para 

notificação de áreas infectadas (indicação de assinatura por 

Aristides Celso Limaverde, MS, Diretor do Serviço de Saúde 

dos Portos – SSP); explicitação descritivas de funções dos 

postos de trabalho da Diretoria Geral do DNERu com 

indicação de assinatura do titular, na Divisão de Profilaxia do 

MS; incidência de esquistossomose com indicação de 

assinatura do titular como Diretor da Divisão de Profilaxia e 

Diretor do INERu; admissão de médicos etc. 

 

Artigos científicos (1957-1969): Notícias sobre a peste no 

Nordeste; Tracoma: epidemiologia e profilaxia; Tracoma no 

Nordeste Brasileiro; Combate à doença de Chagas (autoria do 

titular); A continuidade da peste em focos persistentes (artigo 

publicado no Journal of Hygiene, Epidemiology, Microbiology 

and Imunology) e Infecções em imigrantes (Artigo do Public 

Health), de autoria de M. Baltazard, I. Sherlock, S. P. Almeida; 

Campanha contra a peste, de autoria coletiva: Zamir de 

Oliveira, Raimundo Siebra de Brito, Carlos Martins de 

Almeida, Celso Arcoverde de Freitas, Hélio Paracampo e João 

Moojen de Oliveira, os quatro primeiros médicos sanitaristas 

do DNERu, os dois seguintes, médicos sanitaristas do 

Ministério da Saúde e o último, naturalista do Museu Nacional. 

 

Folhetos: Todos do DNERu relativos à prevenção contra 

doenças oftalmológicas intitulados: “A saúde dos olhos”, “A 

profilaxia no Nordeste Brasileiro” (1956) etc. 

 

Publicações (1957-1969): Geografia do tracoma no Brasil, de 

Hermínio de Brito Conde, MS/DNERu; Uma política de 

desenvolvimento econômico para o Nordeste, Grupo de 

Trabalho Para o Desenvolvimento do Nordeste, Presidência da 

República/Conselho de Desenvolvimento; Folhas atualizadas 

em Saúde Pública, publicação da Divisão de Cooperação e 

Divulgação do DNERu, dirigido na ocasião por Carlos 

Modesto de Souza; Combate a Endemias Rurais no Brasil 

(Relatórios dos Grupos de Trabalho reunidos em 1960 na 

cidade do Rio de Janeiro), anotações de CE “campanha contra 

a peste e tracoma pg. 141-150  e 151-154”; Memento 

terapêutico do Serviço de Produtos profiláticos, MS/DNERu; 

Normas Gerais Sobre Defesa e Proteção da Saúde, Código 

Nacional de Saúde – Normas Técnicas Especiais, do Serviço 

Nacional de Educação Sanitária do MS; Diagnóstico 

Preliminar da Situação de Saúde no Brasil, Escritório de 

Pesquisa Econômica Aplicada (E.P.E.A.) Ministério do 

Planejamento e Coordenação Econômica; Endemias Rurais, 

Métodos de Trabalho Adotados Pelo DNERu, DNERu/MS; 

História da febre Amarela no Brasil, Odair Franco, 

MS/DNERu. 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 11: Fundo Celso Arcoverde de Freitas, Grupo Gestão Institucional,  

Dossiê 1 DNERu, volumes 01 a 04 (continuação) 

Dossiê/Data de Produção Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 01 – DNERu 

 

Volume 03 

 

Código de referência: 

BR RJCOC CE-GI-01.v.3 

 

Data de produção: 1935-1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 1.495 páginas 

 

 

Volume 3: 

Noticiários (19/04/1959) sobre tracoma em jornal de grande 

circulação. Manchete intitulada Sinal de Perigo: Tracoma, O 

Jornal, Rio de Janeiro, 19 de abril de 1959. 

 

Revistas (04/1959-12/1967): volumes da Revista Brasileira de 

Malariologia e Doenças Tropicais, publicação do DNERu; 

 

Telegrama (18/08/1959 – 23/04/1964): assuntos de gestão; 

 

Jornais (10/1959 – 26/05/1961): O Momento, “órgão defensor 

dos interesses dos Hansenianos e Oficial da Sociedade de 

Higiene de Pernambuco”, notícias sobre a IV Reunião de 

Medicina Preventiva; Tribuna Médica, discurso do titular por 

ocasião de sua saída da Direção do DNERu; informações 

sobre tracoma do titular ao jornal A Tribuna Médica; 

 

Aerograma (22/10/1961): enviado por Norberto Bica ao titular 

sobre assuntos de gestão; 

 

Pareceres (1962-1964): despachos relacionados à processos 

referentes a assuntos das campanhas sanitárias, assinados pelo 

titular como diretor da Divisão de Profilaxia; 

 

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 11: Fundo Celso Arcoverde de Freitas, Grupo Gestão Institucional,  

Dossiê 1 DNERu, volumes 01 a 04 (continuação) 

Dossiê/Data de Produção Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 01 – DNERu 

 

Volume 04 

 

Código de referência: 

BR RJCOC CE-GI-01.v.4 

 

Data de produção: 1935-1970 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 594 páginas 

Documentos cartográficos: 7 itens 

(mapas) 

Volume 4: 

Ensaios (1962): sobre filariose de autoria de Marc Gentilini, 

Dobbin etc.; 

 

Portarias (19/07/1963): designação de funcionários do 

DNERu para cargos, dentre eles o titular, para a direção da 

Divisão de Profilaxia; 

 

Agendas (1964): com anotações de compromissos do titular 

referentes à gestão; 

 

Inquéritos (1964): referentes à solicitação de esclarecimentos 

sobre o “quadro de movimento da Rovamicina”; inquérito 

helmintológico; inquérito epidemiológico;  

 

Diagramas (1965): referente a peste; 

 

Requerimentos (03/11/1966): requerimento de informações 

sobre doença de Chagas; 

 

Apontamentos (1966): rascunhos contendo informações 

utilizadas em documentos; 

 

Informativos (14/06/1969): Boletim Epidemiológico, do MS, 

Centro de Investigações Epidemiológicas; 

 

Atas de reuniões (06/1969): Atas de reunião de técnicos do 

Programa de Peste do DNERu, realizada em Recife sobre a 

reformulação do Programa de Controle da Peste, realizada no 

período de 09 a 14 de junho de 1969; 

 

Decretos (26/08/1969): referentes à concessão de licença para 

a realização de expedições científicas no Brasil; 

 

Apostila (1969): referente a Curso de Auxiliares em 

Epidemiologia da Peste, coordenado por Zamir de Oliveira 

com a colaboração de Aderbal de Brito Ramos; 

 

Discursos (s.d.): de Aprígio de Abreu Salgado em referência à 

assunção da diretoria do DNERu; 

 

Estudos de caso (s.d.): relatório elaborado por Zamir de 

Oliveira e CE, respectivamente chefes do setor da 

Circunscrição Guanabara e assistente do diretor do DNERu 

sobre o problema da peste no Brasil; 

 

Formulários (s.d.): referentes à campanha contra a peste: 

Ficha de caso humano, Protocolo de exame de material 

suspeito de peste, boletim de remessa de material ao 

laboratório, ficha de epizootia, ficha de captura e exame de 

roedores silvestres; 

 

Listas de médicos (s.d.): Curso de peste, (MÊS/DNS/Serviço 

Nacional da Peste), relação de médicos com os números de 

identificação das provas escritas de profilaxia; 
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Normas (s.d.): reguladoras de convênios; 

 

Organogramas (s.d): do DNERu. 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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APÊNDICE 12 

 

Fundo Celso Arcoverde de Freitas, Grupo Gestão Institucional, Dossiê INERu 

 

Quadro 12: Fundo Celso Arcoverde de Freitas, Grupo Gestão Institucional, Dossiê INERu 

Dossiê/Data de Produção Âmbito e Conteúdo 

Dossiê 05 - Instituto de Endemias Rurais 

 

Código de referência: 

BR RJCOC CE-GI-05 

 

Data de produção: 1968-1976 

 

Dimensão e suporte: 

Documentos textuais: 611 páginas 

Documentos iconográficos: 188 itens (68 fotografias; 

17 negativos flexíveis; 102 diapositivos; 1 fotocópia) 

 

Ofícios, cartas, publicações, relatórios de atividades, 

relatórios de reunião, prestação de conta, aerogramas, 

anteprojetos, apontamentos, ensaios, fotografias, 

diapositivos, negativos flexíveis, quadros 

demonstrativos de reações sorológicas, tabelas, 

dossiê V Conferência Nacional de Saúde. 

 

Ofícios (01/09/1970 – 29/03/1976): a maior parte dos 

ofícios (ou cópias destes) é assinada pelo titular, 

como Diretor ou Diretor eventual do INERu (MS, 

Departamento Nacional de Endemias Rurais, 

Instituto Nacional de Endemias Rurais). Os assuntos 

tratados envolvem as pesquisas sobre peste em Exu 

(PE); reunião de especialistas sobre doença de 

Chagas; participação em eventos diversos; 

anteprojeto do Núcleo de Pesquisa em Leishmaniose; 

Mudança da diretoria e do Núcleo \central de 

Pesquisas do INERu de Jacarepaguá para o campus 

da Fundação Oswaldo Cruz. Destaco os ofícios 

relativos à transferência do INERu para a Fiocruz e o 

relativo à entrega de cargo de CE, solicitando a sua 

devolução à SUCAM; 

 

Cartas  (08/09/1970 – 30/03/1976): referentes a troca 

de informações entre setores de instituições  

campanhas sanitárias realizadas, como na 

Circunscrição Brasília; pesquisas relativas às 

campanhas sanitárias nacionais; diálogo com a OMS 

etc.; O titular como chefe do Núcleo Central de 

Pesquisas do INERu enviando a R. S. M. Sundaram, 

chef du Service Recrutement et Affectations 

Organization Mondiale de La Sante;  o titular como 

superintendente da SUCAM referente a Programa de 

Controle da Esquistossomose na área do Distrito 

Federal. Há outras assinadas por outras pessoas e 

instituições relativas às campanhas sanitárias (não 

estão relacionadas umas às outras).  

 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 12: Fundo Celso Arcoverde de Freitas, Grupo Gestão Institucional, Dossiê INERu 

  

Dossiê 05 - Instituto de Endemias Rurais 

(continuação) 

Publicações (1972): MS, Fundação Instituto Oswaldo 

Cruz, Atividades e objetivos, 1972, Ano do 

Centenário de Oswaldo Cruz; 

 

Relatórios (08/1974 – 1975): Relatório dos Grupos 

de Trabalho da Reunião Nacional Sobre Pesquisa em 

Doença de Chagas, Instituto Oswaldo Cruz, 7 e 8 de 

agosto de 1974. Evento patrocinado pelo Ministério 

da Saúde e Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq); 

Relatório dos trabalhos entomológicos desenvolvidos 

na Campanha de Controle da Leishmaniose em 

Jacarepaguá (GB), período setembro/dezembro, 1974 

(MS, FOC, Instituto de Endemias Rurais, Núcleo 

Central de Pesquisas); Epidemiologia da Doença de 

Chagas: objetivos e metodologia dos estudos 

longitudinais, relatório técnico (CNPq); Vigilância 

epidemiológica (MS, Secretaria Nacional de Saúde, 

Divisão Nacional de Epidemiologia e Estatística da 

Saúde); Instituto de Endemias Rurais, Relatório 

Anual (MS, FOC); Biologia e Métodos de Controle 

dos Transmissores da Doença de Chagas, Núcleo 

Central de Pesquisas, INERu, Fiocruz; 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 
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Quadro 12: Fundo Celso Arcoverde de Freitas, Grupo Gestão Institucional, Dossiê INERu 

  

Dossiê 05 - Instituto de Endemias Rurais 

(continuação) 

 

 

Portaria (06/11/1974): criada para constituir grupo de 

trabalho para elaborar projeto para a instituição de 

núcleo de pesquisas em Leishmanioses na Fiocruz. o 

referido grupo sendo liderado pelo Dr. Felipe Nery 

Guimarães e composto ainda por CE, Nizyo dos 

Santos Lima e Paulo Chagastelles Sabroza; 

 

Estudos de caso (1974): referente ao Grupo de 

Trabalho coordenador das atividades de estudo e 

controle da Leishmaniose tegumentar americana na 

área de atuação do posto Samuel Libanio 

(Jacarepaguá – GB); 

 

Conferência Nacional de Saúde (16/07/1975 – 

[08/08/1975]): regimento da CNS, programa, 

certificado de participação do titular etc.; 

 

Recortes de jornais (30/07/1975): referentes à 

vigilância sanitária para a peste no Nordeste e vacina 

contra a peste bubônica; 

 

Prestações de contas (1975): relativa a custeios do 

INERu; 

 

Aerograma; 

 

Anteprojeto (s.d.): Anteprojeto de Melhoria da 

Habitação para controle da doença de Chagas, peste e 

esquistossomose. Inclui fotografias que também estão 

presentes no material iconográfico (pastas); 

 

Apontamentos; 

 

Ensaios (s.d): relativo à epidemiologia da peste; 

 

Quadros demonstrativos (s.d): referente a reações 

sorológicas; 

 

Tabelas (s.d): vários. 

Fonte: Fundo INERu, descrição arquivística disponível na Base Arch da COC/FIOCRUZ. Disponível em: 

http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/fundo-ineru. Acesso em: 15 fev. 2021. 

 

 

 


