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“Os arquivos pessoais refletem não somente o que as pessoas fazem ou 

pensam, mas quem são, como veem e experimentam suas vidas.”  

Catherine Hobbs.  



 

 

RESUMO 

 

A partir de pesquisa qualitativa assentada na revisão da literatura, o presente 

trabalho analisa as características e especificidades teórico-metodológicas dos 

arquivos pessoais, bem como as experiências empreendidas pelo Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) e pela 

Fundação Fernando Henrique Cardoso (IFHC). Dentre os principais resultados 

obtidos sublinhamos a problematização das contribuições formuladas a partir da 

experiência prática desenvolvida pelas instituições de custódia selecionadas no 

âmbito do presente trabalho.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Arquivos Pessoais. Arquivologia. Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil. Fundação Fernando Henrique 

Cardoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Based on a qualitative research based on literature review, this paper analyzes the 

characteristics and theoretical and methodological specificities of personal archives, 

as well as the experiences undertaken by the Centro de Pesquisa e História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC) and by the Fundação Fernando Henrique 

Cardoso (IFHC). Among the main results obtained, we highlight the problematization 

of the contributions formulated from the practical experience developed by the 

selected custodial institutions. 

 

KEYWORDS: Personal Archives. Archival Science. Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil. Fundação Fernando Henrique 

Cardoso. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Até meados do século XX, os arquivos pessoais ocuparam um papel 

secundário no âmbito dos estudos da Arquivologia, o que contribuiu 

significativamente para que os conjuntos documentais produzidos e acumulados por 

pessoas físicas fossem, em grande medida, conservados e tratados segundo os 

princípios teórico-metodológicos da biblioteconomia (HOBBS, 2016). Entretanto, 

esse contexto foi modificando-se a partir da década de 1960, período em que se 

observou a emergência de novas abordagens na historiografia que passaram a 

valorizar o potencial informativo dos documentos pessoais. Da mesma forma, nas 

últimas décadas, paulatinamente os arquivos pessoais passaram a ser analisados e 

organizados sob o prisma da Arquivologia, o que se reflete no crescente número de 

trabalhos produzidos na área dedicados ao tema (MATTOS; PEREIRA, 2019). 

Uma vez reconhecida a relevância que os arquivos pessoais assumiram nas 

últimas décadas na academia e nas instituições públicas e privadas dedicadas à 

custódia desses acervos, o presente trabalho tem como objetivo geral o estudo das 

características e especificidades teórico-metodológicas dos arquivos pessoais a 

partir da análise das experiências empreendidas por instituições: o Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) e 

Instituto Fernando Henrique Cardoso (IFHC). Sublinhamos que a escolha do campo 

empírico de nosso estudo se justifica em função da relevância das referidas 

instituições no desenvolvimento de atividades práticas voltadas à organização de 

arquivos pessoais que resultaram na elaboração de metodologias amplamente 

divulgadas e que, atualmente, se distinguem como importantes referências sobre o 

tema. 

O desenvolvimento da pesquisa pressupôs a definição dos seguintes 

objetivos específicos: a) analisar os arquivos pessoais à luz da teoria arquivística, 

sublinhando suas particularidades; c) discutir as diferentes abordagens adotadas no 

tratamento dos documentos produzidos e acumulados por pessoas físicas; c) 

identificar e problematizar as contribuições formuladas a partir da experiência prática 

desenvolvida pelas instituições de custódia selecionadas no âmbito do presente 

trabalho.  

A pesquisa se caracteriza como pesquisa qualitativa fundamentada na leitura 

e análise de trabalhos científicos que abordam a temática dos arquivos pessoais e 
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de outros assuntos correlatos. Além disso, ajudaram a compor este trabalho as 

informações e dados disponibilizados nos sítios eletrônicos das instituições 

escolhidas. Com isso, foram utilizados além dessas informações, os instrumentos de 

busca e pesquisa disponíveis virtualmente nos sites.  

O trabalho se divide em três seções. A primeira seção apresenta os conceitos 

primordiais e norteadores da Arquivologia, como, por exemplo, os conceitos de 

fundo, documento de arquivo, proveniência e ordem original. Há ainda, nesta seção, 

as principais distinções entre arquivos e coleções, as características do documento 

de arquivo e seus princípios fundamentais. Já a segunda seção aborda os arquivos 

pessoais, traçando um paralelo desde seu contexto histórico e o tratamento que 

recebia, chegando até as particularidades dos arquivos pessoais. Por fim, a terceiro 

e última seção apresenta o estudo e o levantamento dos sítios eletrônicos das 

instituições selecionadas e o tratamento que os arquivos pessoais custodiados por 

elas recebem, a partir das informações e instrumentos disponíveis virtualmente. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

A Arquivologia, entendida como ciência ou disciplina, possui como seu objeto 

de estudo os arquivos, conforme afirma Bellotto (2002, p. 5): 

 

Assim, mesmo que possamos aceitá-la como ciência ou técnica, pois 
realmente contém elementos para isso, a conceituamos como disciplina que 
se ocupa da teoria, da metodologia e da prática relativa aos arquivos, assim 
como se ocupa da sua natureza, suas funções e da especificidade de seus 
documentos/informações. 
 

Sendo assim, é perceptível que, independente do status atribuído à 

Arquivologia (ciência, disciplina ou técnica), o arquivo constituiu o ponto central do 

seu objeto de estudo e trabalho. A partir disso, devemos conceituar arquivo para 

entendermos as eventuais divergências e convergências das definições trazidas 

sobre o termo.  

A Associação dos Arquivistas Holandeses, em seu Manual de Arranjo e 

Descrição de 1898, apresenta a seguinte definição de arquivo:  

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

Hilary Jenkinson, em sua obra A Manual of Archive Administration Including 

the Problems of War Archives and Archive Making (1922), reeditada em 1937, 

caracteriza os arquivos de forma similar com a definição do Manual dos Holandeses, 

principalmente no que diz respeito a sua custódia. Assim, o autor considera os 

arquivos como documentos: 

 

[...] produzidos ou usados no curso de um ato administrativo ou executivo 
(público ou privado) de que são parte constituinte e, subsequentemente, 
preservados sob custódia da pessoa ou pessoas responsáveis por aquele 
ato e por seus legítimos sucessores para sua própria informação 
(JENKINSON, 1937, p. 11 apud SCHELLENBERG, 2006, p. 36). 
 

O arquivista italiano Eugenio Casanova, em seu manual Archivística (1928) 

irá conceituar arquivo como “a acumulação ordenada de documentos criados por 

uma instituição ou pessoa no curso de sua atividade e preservados para a 

consecução de seus objetivos políticos, legais e culturais, pela referida instituição 

ou pessoa” (CASANOVA, 1928, p. 9 apud SCHELLENBERG, 2006, p. 36). 
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Ambos os autores, Jenkinson (1922) e Casanova (1928), concordam que os 

arquivos são fruto da produção/acumulação de documentos criados por uma 

instituição ou pessoa no curso de suas atividades. De outra parte, Theodore 

Schellenberg, em Modern Archives, principles & techniques, publicado em 1956, 

esclarece o conceito de arquivo como:  

 

[...] os documentos de qualquer instituição pública ou privada que hajam 
sido considerados de valor, merecendo preservação permanente para fins 
de preferência de pesquisas e hajam sidos depositados ou selecionados 
para depósito, num arquivo de custódia permanente (SCHELLENBERG, 
2006, p. 41). 
 

Com base na interpretação da concepção de arquivo trazida pelos 

holandeses em 1898 e por Schellenberg (1956), é possível perceber que os autores 

coincidem quando consideram os arquivos como conjuntos de documentos 

recebidos e produzidos por uma instituição (pública ou privada). Contudo, 

Schellenberg, a partir de sua experiência profissional frente ao Arquivo Nacional 

norte-americano, apresenta uma perspectiva pautada na preservação desses 

conjuntos documentais em um arquivo de custódia permanente, tendo em vista seu 

valor para fins de pesquisa. 

No contexto arquivístico brasileiro, a Lei de Arquivos (8.159, de 8 de janeiro 

de 1991) define o termo arquivo como:  

 

Art. 2º Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de 
documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de 
caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de 
atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o 
suporte da informação ou a natureza dos documentos. (BRASIL, 1991). 

 

Assim, a Lei 8.159/1991, instrumento jurídico brasileiro que dispõe sobre a 

política nacional de arquivos públicos e privados, define o termo arquivo sem 

tangenciar aos padrões de conceitos já apresentados anteriormente.  

Anos mais tarde, Bellotto (2002, p. 5) definirá arquivo como:  

[...]conjuntos documentais produzidos/recebidos/acumulados pelas 
entidades públicas ou privadas no exercício de suas funções, conjuntos 
documentos sobre os quais a arquivística vai aplicar sua teoria, metodologia 
e praxis para chegar a seus objetivos.  
 

De forma complementar e a fim de traçar aproximações com a proposta de 

Bellotto (2002), é valido trazer a definição constante do Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística (DIBRATE), que irá definir arquivo como:  
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1. Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade 
coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas 
atividades, independentemente da natureza do suporte.  
2. Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento 
técnico, a conservação e o acesso a documentos.  
3. Instalações onde funcionam arquivos.  
4. Móvel destinado à guarda de documentos. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, 
p. 27) 

 

Com esta concepção ampla de arquivo trazida pelo Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística (2005), pode-se entender uma perspectiva que vai além da 

definição tradicional de arquivo como registro escrito em suporte papel. É abordado 

o arquivo um conjunto de documentos produzidos/acumulados no decorrer das 

atividades de uma instituição ou pessoa. Ou seja, é a materialização das funções 

exercidas por esses mesmos entes, que para efetivar e concluir suas atribuições, 

necessitam do arquivo para tal. Além disso, decorre sobre o conceito de arquivo 

como instituição, que tem por finalidade a custódia e tratamento dos documentos.  

Desta forma, com base na definição Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivologia (2005), é reiterado o conceito já trazido por Bellotto (2002), no que 

tange aos arquivos como conjuntos documentais oriundos das atividades das 

entidades e pessoas. Ademais, valida a assertiva de que os arquivos podem ser o 

resultado da materialização das funções dos entes (instituição ou pessoa) para 

atender seus objetivos.  

Por fim, Ana Maria de Almeida Camargo (1994) apresenta uma acepção 

clássica de arquivo que enfatiza outras abordagens já discorridas: 

 

[...] arquivo é o conjunto de documentos que, independentemente da 
natureza ou do suporte, são reunidos por processo de acumulação ao longo 
das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, e 
conservados em decorrência de seu valor. Que valor, poderíamos 
perguntar? Antes de qualquer outro, o valor informativo, o valor referencial. 
Fecham-se assim os elos que unem informação, documento e arquivo numa 
cadeia, como variáveis de um sistema. (CAMARGO, 1994, p. 34-35).  
 

O termo arquivo, conforme apresentado, possui variadas definições. Desta 

maneira, essas noções foram convergindo no decorrer dos anos do estudo da 

Arquivologia como disciplina e seu objeto principal, o arquivo. Assim, é perceptível 

que, ainda que as definições trazidas sejam similares, alguns autores trazem certa 

particularidade na sua visão sobre o termo.  
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2.1 Conceito de Fundo  

 

A partir do conceito de arquivo elucidado pelos diversos autores 

apresentados, pode-se estabelecer o entendimento de arquivo como conjunto de 

documentos produzidos/acumulados por determinada instituição ou pessoa. Assim, 

é viável estipular essa percepção como aspecto básico para compreensão de fundo 

de arquivo e proveniência.  

O Manual francês de Arquivologia, elaborado em 1970, pela AAF, associação 

francesa responsável por todas as questões referentes ao arquivista no país e que 

apresenta a teoria e a prática dos arquivos públicos franceses, irá definir fundo 

como: 

 

Fundo de arquivo é o conjunto de documentos de toda natureza que 
qualquer corpo administrativo, qualquer pessoa física ou jurídica tenha 
reunido, automática e organicamente, em razão de suas funções ou de sua 
atividade. Isto é, dele fazem parte os rascunhos e/ou as duplicatas dos 
documentos expedidos e os originais e/ou cópias de peças recebidas, assim 
como os documentos elaborados em consequência das atividades internas 
dos organismos considerados e os documentos reunidos por sua própria 
documentação, bem como os conjuntos eventualmente herdados de outros 
organismos aos quais sucede totalmente ou em parte (DIRECTION DES 
ARCHIVES DE FRANCE, 1970, p. 23 apud BELLOTO, 2006, p. 128). 
 

Segundo Rousseau e Couture (1998), fundo de arquivo pode ser considerado 

como o “conjunto de documentos de qualquer natureza reunidos automática e 

organicamente, criados e/ou acumulados e utilizados por uma pessoa física ou 

moral ou por uma família no exercício de suas actividades ou das suas funções” 

(ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 91). 

Sendo assim, é nítido que tanto as definições trazidas por Rousseau e 

Couture (1998) como pelo Manual Francês (1970) harmonizam-se entre si. Embora 

a abordagem dos franceses além de definir o fundo, especifiquem quais os 

documentos fazem parte deste. 

 Então, o fundo arquivístico pode ser entendido como nada mais do que a 

reunião dos documentos produzidos e acumulados por determinada instituição ou 

pessoa, que devem ser mantidos reunidos em conformidade com seu respectivo 

órgão produtor. Desta forma, afirma Vicenta Cortés Alonso (1979), “os primeiros 

agrupamentos, reunidos em razão da sua origem, são seções (fundo), integradas 

por papéis procedentes de uma instituição ou divisão administrativa importante, que 
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tenha organização, funções e fins conhecidos” (CORTÉS ALONSO, 1979, p. 51 

apud BELLOTTO, 2006, p. 129).  

Segundo esta percepção de manter os documentos provenientes de um 

mesmo produtor reunidos juntos no mesmo fundo, Schellenberg discorre sobre este 

princípio clássico da literatura arquivística. Segundo o autor: “a circular de 24 de abril 

de 1841 formulou o princípio básico de respect des founds, pelo qual todos os 

documentos originários de uma ‘autoridade administrativa, corporação ou família’ 

devem ser agrupados, constituindo fundos” (SCHELLENBERG, 2006, p. 243). 

Segundo Schellenberg (2006, p. 244-245), o princípio foi formulado 

inicialmente na França, pelo paleógrafo Natalis de Waily, em 1841, rompendo assim 

com o antigo sistema vigente de arranjar os documentos de uma forma arbitrária 

através da classificação de assuntos.  

Assim, a partir da formulação deste princípio e sua aplicação no cenário 

arquivístico no decorrer dos anos, Rousseau e Couture (1998) relatam sobre uma de 

suas relevâncias: 

  
[...] o agrupamento de todos os arquivos de uma pessoa física ou moral 
num conjunto permite, sob certas condições, recriar o contexto de 
realização de um acontecimento, o que rodeia a vida de uma personagem 
ou de um organismo. Em suma, este conjunto volta a situar esse contexto 
ou esse meio circundante no tempo e no espaço, destacando-se através de 
uma perspectivação (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 90).  
 

Ainda sobre o princípio de respeito aos fundos e sua relevância quando 

aplicável, Schellenberg (2006) diz que:  

 

[...] cada órgão oficial é uma unidade administrativa e os seus documentos 
formam um grupo homogêneo que reflete as atividades as atividades do 
mesmo. Este grande grupo, seguindo-se a organização e funções do órgão, 
naturalmente se divide em subgrupos e estes em séries. Então, o princípio a 
ser observado é que os arquivos devem ser classificados de modo que 
reflitam, claramente, a organização e as funções que os produziram. Essa é 
a essência do famoso princípio respect des founds. (SCHELLENBERG, 
2006, p. 253). 
 

Baseado nas relevâncias da aplicação do respeito aos fundos trazidas pelos 

autores, é plausível estabelecer que manter a integridade do fundo, ou seja, não 

permitir que documentos de diferentes produtores se misturem entre si, permite ao 

conjunto documental refletir as funções e a estrutura daquela entidade ou pessoa 

responsável pela produção.  
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2.2 Conceito de Proveniência e Ordem Original 

 

Apesar de ter sido formulado inicialmente na França, segundo Schellenberg 

(2006), o princípio de respeito aos fundos foi tomando proporção e foi aplicado 

também em outros países. Como na Prússia, por exemplo, em que se estabeleceu 

que: 

 

[...] os documentos públicos devem ser agrupados de acordo com as 
unidades administrativas que o criaram e não de acordo com a natureza das 
instituições que os criaram, como na França, e, em segundo lugar, que o 
arranjo dado aos documentos pelos próprios órgãos criadores deve ser 
preservado no arquivo de custódia permanente (SCHELLENBERG, 2006, p. 
245).  
 

A adaptação do princípio de respeito aos fundos no contexto prussiano deu 

origem ao Princípio da Proveniência. Segundo Schellenberg (2006, p. 245), “esse 

princípio foi expresso, pela primeira vez, pelo eminente historiador Heinrich Von 

Sybel depois que se tornou diretor do Arquivo do Estado da Prússia em 1874.” 

Assim, como foi na Prússia e nos Países Baixos, o Princípio da Proveniência 

pode ser entendido e aplicado sob uma visão dualista, ou seja, sob duas vertentes, a 

aplicação da proveniência em si e a conservação da ordem original.  

Rousseau e Couture (1998) trazem a seguinte definição geral: “o princípio 

fundamental segundo o qual os arquivos de uma mesma proveniência não devem 

ser misturados com os de outra proveniência e devem ser conservados segundo a 

sua ordem primitiva, caso exista” (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 82). 

A partir dessa definição, os autores abordam inicialmente o primeiro grau do 

princípio da proveniência. Segundo Rousseau e Couture (1998, p. 83), este primeiro 

grau corresponde ao fundo como uma entidade distinta. Sendo assim, os 

documentos provenientes de determinada personagem ou organismo devem ser 

mantidos juntos e íntegros, sem serem dispersos ou tratados junto a outros 

conjuntos divergentes de outras unidades. Assim, o primeiro grau é aplicado tanto 

aos documentos em valor primário como secundário.   

Ainda sobre a aplicação do princípio da proveniência em primeiro grau, pode-

se ressaltar sua importância no que visa estabelecer o contexto de produção dos 

documentos, conforme afirma Albuquerque e Souto (2013):  

 
As consequências do princípio da proveniência não foram imediatas. No 
entanto, com sua definição, que se desenvolveu por vários países, foi 
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possível explicar o contexto dos documentos desde seu nascimento, o que 
é preciso para compreender os processos administrativos e culturais que o 
fizeram chegar até o status de ser armazenado (ALBUQUERQUE; SOUTO, 
2013, p. 27). 

 

Já em relação ao segundo grau do Princípio da Proveniência, Rousseau e 

Couture (1998) relatam que “no segundo grau, o princípio da proveniência exige que 

todos os documentos de um fundo de arquivo ocupem um determinado lugar que 

tem de ser respeitado ou restabelecido, caso a ordem primitiva ou a ordem original 

tenha sido modificada por qualquer razão” (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 83).  

Referente ainda sobre a ordem original, em seu Manual de Arranjo e 

Descrição, os arquivistas holandeses reiteram que “no arranjo do arquivo, portanto, 

urge, antes de mais nada, restabelecer quanto possível a ordem original. Somente 

então será possível julgar-se se é conveniente, ou não, e até que ponto, dela 

aparíar-se” (ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS HOLANDESES, 1973, p. 49). 

Sendo assim, é possível estabelecer que, segundo os Holandeses, a ordem 

original, seja como princípio ou como segundo grau da proveniência, é de 

fundamental importância para a organização e tratamento de um fundo, e, deve ser 

mantida e recuperada a todo custo, quando for perdida eventualmente. Contudo, 

Duchein (1986) discorre sobre a dificuldade de manter este princípio, tendo em vista 

alguns aspectos. Segundo o autor:  

 

Concebe-se facilmente que a aplicação desse princípio é repleta de 
dificuldades. Umas decorrem direta ou indiretamente do que vimos mais 
acima a propósito das variações de competências dos organismos 
produtores de arquivo: a estrutura interna dos Fundos reflete evidentemente 
essas variações de competências. Mas mais dificuldades de que os 
organismos produtores é que nem eles mesmos têm respeito pelo “princípio 
de estrutura” quando classificam os seus arquivos correntes. (DUCHEIN, 
1986, p. 11).  
 

Com isso, conforme Duchein (1986) afirma, manter a ordem original é uma 

atividade árdua, tendo em vista as diversas competências e atribuições que um 

organismo produtor possui e deixa de possuir ao longo do seu período de atividade. 

Além disso, o autor afirma que as instituições possuem diversas formas de organizar 

e gerir seus arquivos, seja com base em um plano de classificação, um esquema de 

organização adaptado ou até mesmo a conservação dos documentos em completa 

desordem.  

Apesar de considerar tarefa árdua manter a ordem original, o autor afirma que 

ela não pode ser descartada, tanto a proveniência quanto a ordem original. Segundo 
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Duchein (1986, p 12), “estes dois princípios decorrem um do outro da concepção 

orgânica dos arquivos que é, já o vimos, fundamental. Estão ligados um ao outro e 

não podem ser dissociados.” 

A ordem original, até o presente momento, foi trabalhada sob a perspectiva da 

organização interna dada aos documentos no fundo de arquivo, mantendo assim a 

disposição física dada aos documentos pelo órgão produtor. Contudo, Bellotto 

(2006) traz uma abordagem diferente, à luz do princípio da “santidade”, ou seja, da 

ordem original. Segundo a autora: 

 

[...] essa “santidade” não seria propriamente a ordem física que os 
documentos tinham no arquivo corrente e, sim, o respeito à organicidade, 
isto é, a observância do fluxo natural e orgânico com que foram produzidos 
e não propriamente dos detalhes ordenatórios de seu primeiro arquivamento 
(BELLOTTO, 2006, p. 131). 
 

Assim, segundo a autora, pode-se entender que a ordem original vai além das 

fronteiras da organização física dada aos documentos pelo organismo produtor. Ou 

seja, relaciona-se ao caráter orgânico dos documentos, sendo sua forma natural de 

acumular-se e suas relações entre os demais documentos e funções.  

Já no que tange a relevância da aplicabilidade da ordem original, Albuquerque 

e Souto (2013, p. 39) afirmam que “respeitar a ordem original da criação de 

documentos é poder estruturar de forma lógica como a história de um lugar ou de 

uma pessoa pode ser contada e servir a diferentes funções.” 

Relacionado ainda ao Princípio da Proveniência nos dois graus estabelecidos 

por Rousseau e Couture (1998), como uma forma de garantir a organicidade dos 

documentos, vale salientar que:  

 

[...] o relacionamento entre documentos e seu produtor e dos documentos 
entre si tem assegurado seu caráter orgânico por meio desse princípio, que 
demonstra a importância de se compreender a natureza de um documento 
a partir do momento em que se desdobra contendo características que 
fazem com que o façam reconhecer como um documento arquivístico, com 
valores e informações que façam sentido a seu produtor e a seus 
pesquisadores. (ALBUQUERQUE; SOUTO, 2013, p. 39-40). 
 

Desta forma, o princípio da proveniência e da ordem original auxiliam não só 

no contexto de produção dos documentos, isto é, conhecer as razões pelas quais 

foram produzidos, mas também na manutenção da organicidade, refletindo a 

estrutura da entidade ou pessoa responsável pela produção e suas relações entre 

as funções e os documentos.  
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Os princípios trabalhados até então podem ser considerados de duas formas, 

“alguns autores consideram o Princípio da Proveniência e o da Ordem Original como 

diferentes e complementares, outros apresentam o Princípio da Proveniência 

desdobrado em dois graus” (SOUZA, 2012, p. 52). Entretanto, independente da 

forma como são tratados, podem ser considerados como princípios básicos, 

estruturais e fundamentais da Arquivologia, conforme afirma Duchein (1986, p. 16 

apud ALBUQUERQUE, SOUTO, 2013, p. 28-29): 

 

Hoje, pode-se dizer que, com pequenas e inexpressivas nuances, o 
princípio do respeito aos fundos ou princípio de proveniência é 
universalmente aceito como base da Arquivística teórica e prática. As 
críticas que, vez por outra, suscita referem-se, tão somente, a algumas de 
suas aplicações e não ao princípio propriamente dito. Podemos considerar 
legitimamente, que este jamais será questionado fundamentalmente e que 
se constitui numa aquisição definitiva da Arquivística.  
 

Portanto, pode-se considerar como princípios consolidados e específicos da 

área arquivística, em sua teoria e prática, e sua aplicabilidade cabe somente ao 

objetivo principal da Arquivologia, o arquivo.  

 

2.3 Coleção e Arquivo: distinções 

 

Compreendendo que a Arquivologia possui princípios específicos, pode-se 

visualizar que isso transmite um caráter único e diferente ao arquivo, seja em nível 

teórico quanto prático, isto é, no campo conceitual de estudo e no tratamento dado 

aos documentos no desenvolver de atividades arquivísticas. Assim, é cabível traçar 

distinções entre o documento e seu tratamento no âmbito arquivístico e 

biblioteconômico, já que as duas áreas trabalham com o documento em si, mas 

divergem no que diz respeito aos tipos documentais utilizados e nos procedimentos 

adotados, conforme afirma Bellotto (2006, p. 35): 

 

Arquivos, bibliotecas, centros de documentação e museus têm 
corresponsabilidade no processo de recuperação da informação, em 
benefício da divulgação científica, tecnológica, cultural e social, bem como 
do testemunho jurídico e histórico. Esses objetivos são alcançados pela 
aplicação de procedimentos técnicos diferentes a material de distintas 
origens.  
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Como ponto de partida para a distinção das diferenças aplicadas ao uso e 

tratamento dos documentos nas áreas arquivísticas e biblioteconômicas, podemos 

ressaltar a perspectiva funcional atribuídas a eles, segundo Smit (2017, p. 30): 

 
Na visão biblioteconômica, cada documento, isoladamente, é portador de 
informação; na visão arquivística, os documentos viabilizam a representam 
o funcionamento institucional, tornando-se um espelho deste funcionamento 
resultante de sua acumulação natural [...]. 
 

Assim, conforme explicitado pela autora, enquanto o documento nas 

bibliotecas pode ser entendido isoladamente, ou seja, um único exemplar já 

transmite uma informação, nos arquivos ocorre de maneira distinta, o conjunto 

documental em si reflete as funções e a estrutura de seu produtor. Assim, é pautada 

a organicidade.  

Além disso, a partir deste prisma funcional dos documentos nos ambientes 

específicos, Bellotto (2006) traz definições sobre esses eles nas bibliotecas e 

arquivos. Com isso, a autora define que no contexto biblioteconômico: 

 

Os documentos de biblioteca são resultado de uma criação artística ou de 
uma pesquisa; e podem ainda objetivar a divulgação técnica, científica, 
humanística, filosófica etc. É material que trata de informar para instruir ou 
ensinar. Os documentos são gráficos, sejam eles impressos ou manuscritos, 
desenhos, mapas, plantas, ou são material audiovisual. Sua forma usual é a 
impressa e múltipla, isto é, a mesma obra pode existir em mais de uma 
biblioteca. São os documentos mais acessíveis e os mais conhecidos do 
grande público (BELLOTTO, 2006, p. 37). 
 

Já no contexto arquivístico, é abordado da seguinte forma: 

 

Os documentos de arquivo são os produzidos por uma entidade pública ou 
privada ou por uma família ou pessoa no transcurso das funções que 
justificam sua existência como tal, guardando esses documentos relações 
orgânicas entre si. Surgem, pois, por motivos funcionais administrativos e 
legais. Tratam sobretudo de provar, de testemunhar alguma coisa. Sua 
apresentação pode ser manuscrita, impressa ou audiovisual; são em geral 
exemplares únicos e sua gama é variadíssima, assim como sua forma e 
suporte (BELLOTTO, 2006, p. 37). 
 

A partir dessa formulação trazida por Bellotto (2006), é possível compreender 

que, embora os documentos nos arquivos e bibliotecas possam ter o mesmo tipo de 

apresentação, seja como manuscrito, impresso ou audiovisual, possuem distinções 

no que tange a suas razões de produção, objetivos e sua presença nessas 

instituições.  
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A respeito da produção, Bellotto (1978, p. 170) afirma que na biblioteca, esses 

documentos, sejam os livros ou as revista, serão resultados de atividades culturais, 

seja de cunho artístico-literário ou pesquisa de divulgação técnico-científico a 

humanística, já no arquivo, os documentos serão provenientes da atividade funcional 

ou intelectual de instituições ou pessoas, produzidos no curso de suas funções. 

Já referente aos objetivos desses documentos nas respectivas instituições, 

Bellotto (1978, p. 170) discorre que na biblioteca, serão para fins culturais, ou seja, 

para ensinar e instruir; e nos casos do arquivo, fins administrativos e jurídicos, sendo 

posteriormente histórico, isto é, de valor permanente.  

E em distinção da presença desses documentos, Bellotto (1978, p. 171) irá 

definir que, enquanto na biblioteca podem ser encontrados documentos idênticos e 

de forma simultânea em várias outras bibliotecas, no arquivo predomina a unicidade, 

ou seja, o documento é único, singular, no conjunto que é composto.   

Após a definição desses documentos e a distinção que possui em alguns 

pontos, vale ressaltar a forma como eles são adquiridos pelas instituições de 

custódia, isto é, as formas de entrada desses materiais nos arquivos e bibliotecas. 

Com isso, Bellotto (2006) revela que “as formas de entrada do material na biblioteca 

e no museu são, em geral, a compra, a doação ou a permuta. O arquivo, porém, 

recebe os documentos através de passagem natural, dentro do esquema das três 

idades do documento” (BELLOTTO, 2006, p. 37). 

Assim, é tratado novamente o aspecto natural e orgânico pelo qual ocorre a 

acumulação/produção dos documentos de arquivo, evidenciando-se como 

característica inerente aos documentos arquivísticos. Contudo, já é observado um 

caráter colecionador na biblioteca, que pode adquirir seus documentos de diversas 

formas, através da reunião arbitrária, intencional e artificial, seguindo os padrões 

pré-estabelecidos que atendam a seus interesses. Com isso, afirma Bellotto (2006, 

p. 38) “que a biblioteca é órgão colecionador (reúne artificialmente o material que vai 

surgindo e interessado à sua especificidade), em cujo acervo as unidades estão 

reunidas pelo conteúdo (assunto)...” 

A partir deste caráter colecionador atribuído às bibliotecas, Oliveira (2012, p. 

31-32) declara que:  

[...] o conceito de coleção, por sua vez, implica na reunião intencional de 
documentos sem a marca da produção natural e sem a explicitação da 
relação orgânica entre os documentos e entre as atividades que os 
geraram. A coleção pode ser inclusive temática, e seu próprio tema pode 
ser uma pessoa ou uma família. A coleção constitui-se como uma obra do 
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colecionador e é de sua responsabilidade a reunião do conjunto desses 
documentos, que seguem os critérios determinados por suas escolhas.  
 
 

Já o Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia, em suas definições sobre 

coleção, discorre o seguinte:  

 

1. "Reunião artificial de documentos, sem relação orgânica, agrupados de 
acordo com uma característica comum, tal como, entre outros, forma de 
aquisição, assunto, língua, suporte físico" (ica, p. 45-46); coleções artificiais. 
acumulação.  
2. Conjunto de documentos, que reúne itens de diversas proveniências. 
Arquivo familiar, arquivo pessoal, arquivo privado, papéis. (CUNHA; 
CALVACANTI, 2008, p. 91). 
 

 

De forma mais sintética às abordagens já trazidas sobre o termo, o Dicionário 

Brasileiro de Terminologia Arquivologia (DIBRATE) irá definir coleção como o 

“conjunto de documentos com características comuns, reunidos intencionalmente” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 52). 

Assim sendo, é possível compreender que as diferentes perspectivas 

apresentadas convergem entre si, pois ressaltam a artificialidade da acumulação dos 

documentos nas coleções de bibliotecas em torno de um tema específico, isto é, a 

intencionalidade em detrimento da organicidade e da naturalidade características 

dos documentos de arquivo. Com isso, o caráter intencional, inerente as coleções, 

talvez seja o ponto central das diferenças para os arquivos, já que se opõem 

totalmente aos princípios consolidados aplicados na Arquivologia.  

Além das já apresentadas, vale ressaltar as diferenças referentes ao 

processamento técnico e a organização da documentação presente nos arquivos e 

bibliotecas. Segundo Bellotto (2006, p. 39): 

 

Se, na biblioteca e no museu, o tratamento documental é feito peça por 
peça, ainda que totalizando uma única e grande coleção, no arquivo, em 
geral, o tratamento técnico é dispensado não à unidade, mas às séries 
documentais que formam agrupamentos lógicos e orgânicos dentro dos 
diferentes fundos.  

 

Deste modo, segundo a autora, os documentos em âmbito biblioteconômico 

são tratados de forma singular, assim, seu sentido pode ser completo em um único 

item documental. Já nos arquivos, o tratamento é dado ao conjunto, logo, por conta 

das relações que um único documento possui com outros itens pertencentes ao 
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mesmo agrupamento, o documento só pode ser interpretado em consonância com 

os demais.  

Referente a organização da documentação, Bellotto (2006, p. 40) afirma que 

nas bibliotecas, salvo raras exceções, o sistema classificatório bibliográfico pode ser 

fielmente cumprido; já nos arquivos, a organização é submetida a estrutura do órgão 

produtor e a natureza do material ordenado.  

Enfim, após abordado as principais distinções entre o documento e seu 

tratamento dado nos arquivos e bibliotecas, pode-se concluir que as duas áreas 

possuem tanto teoria como prática bem delimitados. Destarte, os documentos na 

biblioteconomia tratados principalmente como coleções, dispõem, desde a entrada 

até o acesso às informações, de procedimentos ímpares que seriam impraticáveis 

no campo da Arquivologia, já que, os documentos de arquivo têm especificidades e 

características únicas, que seguem princípios já consolidados da área.  

 

2.4 Documento de arquivo e suas características   

 

A partir do conceito de documento de arquivo apresentado anteriormente 

podemos compreendê-lo como “qualquer documento criado (produzido ou recebido 

e retido para ação ou referência) por uma pessoa física ou jurídica ao longo de uma 

atividade prática como instrumento e subproduto dessa atividade” (DURANTI, 2005, 

p. 7). 

Assim, tanto as definições trazidas do termo “arquivo” como de “documento 

arquivístico” são tratados de forma paralela, tendo a expressão arquivo uma 

perspectiva conceitual dualista, como próprio documento em si e como instituição de 

custódia.  

O documento arquivístico, além de abordado como produto de uma 

atividade/função de pessoas (físicas ou jurídicas), possui certas características, 

conforme Duranti (1994), ou qualidades, segundo Bellotto (2002), que são 

exclusivas de todos os documentos considerados como de arquivo. Além disso, 

essas propriedades distinguem os documentos arquivísticos dos demais e conferem 

força probatória ao documento, conforme afirma Bellotto (2002). 

É identificável essas cinco características ou qualidade como: imparcialidade, 

autenticidade, naturalidade, organicidade e unicidade. 
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A primeira característica inerente aos documentos arquivísticos é a 

imparcialidade, podendo ser entendida como:  

 

Derivada do fato de que não foram criados para “dar contas” à posteridade. 
Os documentos administrativos são meios de ação e relativos a 
determinadas funções. Sua imparcialidade explica-se pelo fato de que são 
relativos a determinadas funções; caso contrário, os procedimentos aos 
quais os documentos se referem não funcionarão, não terão validade 
(BELLOTTO, 2002, p. 25).  
 

Ainda sobre a imparcialidade, Duranti (1994) discorre:  

 

Os registros são inerentemente verdadeiros, ou, como diz o arquivista 
britânico Hilary Jenkinson, “livres de suspeita de preconceito no que diz 
respeito aos interesses em nome dos quais os usamos hoje”. Isso não quer 
dizer que as pessoas que intervêm em sua criação são livres de 
preconceitos, mas que as razões por que eles são produzidos (para 
desenvolver atividades) e as circunstâncias de sua criação (rotinas 
processuais) asseguram que não são escritos “na intenção ou para a 
informação da posteridade”, nem com expectativa de serem expostos ou 
com o receio do olhar do público (DURANTI, 1994, p. 51). 
 

Assim, a partir da explanação das autoras, entende-se que a imparcialidade 

está principalmente ligada ao fato da produção dos documentos com objetivo de 

efetivar determinada ação. Com isso, tornam-se imparciais pois foram criados 

apenas como produto de determinada função e são usados como tal, sendo 

destituídos de qualquer intencionalidade ou uso divergente à sua razão de produção. 

Embora, após cumprirem seu valor primário, sejam preservados permanentemente 

para outros fins.  

A segunda característica é a autenticidade e pode ser definida como: 
 

[...] ligada ao continuum da criação, tramitação, uso e guarda. Os 
documentos são criados dentro dos procedimentos regulares estabelecidos 
pelo direito administrativo; se assim não fosse, não seriam adequadamente 
cumpridas as razões que lhes deram origem (BELLOTTO, 2002, p. 25). 
 

Já Duranti (1994) aborda a autenticidade da seguinte forma:  

 

A autenticidade está vinculada ao continuum da criação, manutenção e 
custódia. Os documentos são autênticos porque são criados tendo-se em 
mente a necessidade de agir através deles, são mantidos com garantias 
para futuras ações ou para informação e “são definitivamente separados 
para preservação, tacitamente julgados dignos de serem conservados” por 
seu criador ou legítimo sucessor como “testemunhos escritos de suas 
atividades no passado.” Assim, os documentos são autênticos porque são 
criados, mantidos e conservados sob custódia de acordo com 
procedimentos regulares que podem ser comprovados (DURANTI, 1994, p. 
51). 
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Com base nas autoras, no que diz respeito à autenticidade, as definições 

convergem entre si. Logo, a segunda característica pode ser associada a integridade 

do documento arquivístico, que durante todo seu ciclo vital segue procedimentos 

padrões que visam a manter esta mesma integridade e garantir que o documento 

não sofra quaisquer alteração e/ou alienação indesejável.  

A terceira característica ou particularidade dos documentos de arquivo é a 

naturalidade, e é entendida na perspectiva que “os documentos não são 

colecionados e sim acumulados, naturalmente, no curso das ações, de maneira 

contínua e progressiva” (BELLOTTO, 2002, p. 25).  

A naturalidade é ainda caracterizada como: 

 

à maneira como os documentos se acumulam no curso das transações de 
acordo com as necessidades da matéria em pauta: eles não são coletados 
artificialmente, como objetos de um museu (...), mas acumulados 
naturalmente nos escritórios em função dos objetivos práticos da 
administração (DURANTI, 1994, p. 52). 
 

Sendo assim, a terceira característica conhecida como naturalidade, está 

ligada, segundo as autoras, com a acumulação espontânea dos documentos 

arquivísticos no decorrer das atividades desempenhadas pelos produtores. Além 

disso, vale ressaltar que esse atributo é um dos pontos de divergência às coleções 

nas bibliotecas, que acumulam seus documentos de forma artificial, como já foi 

apresentado anteriormente.   

A quarta característica é a organicidade ou inter-relacionamento, conforme 

conceito trazido pela Duranti (1994), que discorre da seguinte forma:  

 

esse inter-relacionamento é devido ao fato de que os documentos 
estabelecem relações no decorrer do andamento das transações e de 
acordo com suas necessidades. Cada documento está intimamente 
relacionado “com outros tanto dentro quanto fora do grupo no qual está 
preservado e (...) seu significado depende dessas relações (DURANTI, 
1994, p. 52). 
 

Bellotto (2002) irá afirmar que a organicidade é “devido à interdependência 

entre os documentos do mesmo conjunto e suas relações com seu contexto de 

produção” (BELLOTTO, 2002, p. 25). 

Logo, em síntese das definições apresentadas, a organicidade é entendida 

como o vínculo lógico e as relações que um documento de arquivo possui com os 

demais pertencentes ao conjunto, a partir das funções que os originaram e o 
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contexto de produção. Ademais, cumpre assinalar que tendo em vista essas 

relações, os documentos de arquivo só podem ser entendidos complemente em 

conjunto, e não de forma isolada, igual nas bibliotecas. Duranti (1994) confirma este 

fato, pois afirma que:  

 

[...] as relações entre os documentos, e entre eles e as transações das 
quais são resultantes, estabelecem o axioma de que um único documento 
não pode se constituir em testemunho suficiente do curso de fatos e atos 
passados: os documentos são interdependentes no que toca a seu 
significado e sua capacidade comprobatória. (DURANTI, 1994, p. 52). 
 

A quinta e última característica considerada é a unicidade, que “deriva de que 

cada documento assume um lugar único na estrutura documental do conjunto 

(indissolúvel) ao qual pertence” (BELLOTTO, 2002, p. 25). 

Luciana Duranti (1994) traz uma abordagem semelhante e complementar a 

proposta por Bellotto (2002). Segundo a autora:  

 

a unicidade provém do fato de que cada registro documental assume um 
lugar único na estrutura documental do grupo a qual pertence e no universo 
documental. Cópias de um registro podem existir em um mesmo grupo ou 
outros grupos, mas cada cópia é única em seu lugar, porque o complexo de 
suas relações com outros registros é sempre único... (DURANTI, 1994, p. 
52). 
 

Portanto, a unicidade é esse caráter singular que um documento de arquivo 

possui no conjunto ao qual pertence, devendo ser evitado a inclusão de cópias de 

um documento no mesmo grupo. Além do mais, como já foi tratado anteriormente, a 

unicidade também é vista como um ponto de divergência ao tratamento dado aos 

arquivos e as coleções, já que em uma biblioteca um documento pode ter vários 

exemplares.  

 Concluindo, é perceptível que todas as características e/ou particularidades 

apresentadas são inerentes aos documentos arquivísticos e devem ser respeitadas 

no seu tratamento. Com isso, por possuir essas especificidades, o documento de 

arquivo se faz único, seja no campo teórico como prático, e apresenta definições e 

traços bem delimitados aos objetos de estudo de outras áreas.  
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3. ARQUIVOS PESSOAIS: CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICIDADES  

 
Após o entendimento na seção anterior sobre os conceitos básicos em torno 

da Arquivologia e seu objeto principal, o arquivo, as delimitações trazidas com a 

biblioteconomia e o estabelecimento das características inerentes a todos os 

documentos de arquivo, vamos desenvolver na presente seção os aspectos teóricos 

e metodológicos relacionados aos arquivos pessoais. Desta maneira, sua 

incorporação na Arquivologia e as controvérsias acerca de seu estatuto arquivístico.  

Os arquivos pessoais inicialmente, antes de inseridos no contexto da 

Arquivologia, eram encontrados normalmente sob a tutela de bibliotecas. Conforme 

Oliveira (2012, p. 31), “tradicionalmente, os arquivos pessoais foram custodiados em 

bibliotecas e museus, sendo muitas vezes referidos como ‘coleções’, ‘manuscritos’ 

ou mesmo ‘papeis pessoais’.”  

Assim, por estarem sob a guarda dessas instituições, os arquivos pessoais 

eram considerados como coleções de documentos e, por isso, foram tratados e 

“abordados por meio de critérios originários das bibliotecas, coerentes com a 

tradição de ali se depositarem as obras e os demais papéis de escritores” 

(CAMARGO; GOULART, 2007, p. 37). 

No tocante ao contexto histórico, segundo Hobbs (2016, p. 304), a tradição do 

manuscrito, que surgiu em decorrência das práticas novecentistas, marcou a fase de 

início das ações de recolhimento e preservação de arquivos pessoais em instituições 

dos países anglófonos. Contudo, essas práticas da época, pertinentes aos arquivos 

pessoais, e essa tentativa de introduzi-los nas instituições, eram pautadas nas 

rotinas de biblioteca, conforme a autora aborda:  

 

Tomando emprestadas as práticas das bibliotecas, curadores passaram a 
recolher documentos com ênfase em sua raridade, no seu valor cultural e 
histórico como objetos diferenciados, por seu valor financeiro ou valor 
estético ou por valor informativo para historiadores e pela possibilidade de 
suplementarem fundos já existentes. Eles eram organizados por meio de 
classificações temáticas e descritos detalhadamente. Muitas coleções de 
manuscritos formaram-se como parte de coleções especiais da de 
bibliotecas ao lado de coleções de livros raros e acervos de áreas 
temáticas. (HOBBS, 2016, p. 304-305).  
 

Desta forma, historicamente, os arquivos pessoais eram tratados segundo 

critérios alheios à Arquivologia, conforme o caso dos manuscritos e outros tipos de 

documentos, que na época, eram recolhidos tendo por base seu conteúdo e o 

potencial que gerariam, seja por valor informativo, financeiro ou estético. Além disso, 



29 

 

após esse recolhimento, os documentos, que evidentemente deveriam compor um 

arquivo pessoal, eram classificados sob critérios temáticos e inseridos em coleções 

e acervos distintos das bibliotecas. Desse modo, fica evidente que divergem 

totalmente do contexto de produção e da tradicional abordagem arquivística sob os 

quais os documentos de arquivo estão sujeitos.  

Esse tratamento dado aos arquivos pessoais como coleção e a influência 

sofrida as práticas biblioteconômicas é explicada, segundo Hobbs (2016), à luz da 

teoria arquivística e a posição que arquivo pessoal ocupa, segundo a autora:  

 

As raízes da teoria arquivística talvez tenham ajudado a deixar o arquivo 
pessoal de fora da teoria séria ao considerá-lo arquivístico, porém, na 
categoria de elemento secundário, já que a teoria está relacionada, antes de 
tudo, com documentos do governo ou de organizações. (HOBBS, 2016, p. 
304). 
 

Ou seja, de acordo com a autora, o início da formulação dos preceitos 

arquivísticos foi desenvolvido segundo as experiências com documentos de 

instituições (pública e/ou privada), ficando o arquivo pessoal como “coadjuvante” no 

âmbito teórico da Arquivologia. Destarte, os documentos produzidos por pessoas, no 

decorrer da história, acabaram por ser incorporados e tratados tradicionalmente 

pelas bibliotecas, tendo em vista a falta de prática e teoria com esses tipos de 

documento.  

Ademais, outros propósitos contribuem para a compreensão dos motivos que 

levaram os arquivos pessoais serem tratados como coleção pelas bibliotecas. 

Segundo Britto e Corradi (2017, p. 150):  

 

Assim como os acervos biblioteconômicos, os arquivos pessoais eram 
considerados como coleção, devido à diversidade de tipologia, de suporte 
documental e de serem procedentes de várias fontes. Dessa maneira, 
consequentemente, foram tratados segundo as técnicas da biblioteconomia.  
 

Com isso, pode-se perceber que os esclarecimentos apresentados pelos 

autores até o presente momento se convergem, já que a falta de estudos teóricos e 

experiências práticas em arquivos pessoais fizeram com que esse tipo de 

documento fosse mal interpretado. Logo, a falta de orientação no tema era refletida 

no tratamento dado a esses documentos, como no caso das diversidades de 

tipologia e suporte, que tendo em vista que o tradicionalismo do registro em papel 

até então, fazia com que os documentos distintos a esse suporte, fossem 

contemplados pelas coleções e incorporados pelas bibliotecas. 
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Em síntese, baseado no que já foi abordado, é perceptível que os arquivos 

pessoais no decorrer do seu contexto histórico, sofreram de forma habitual 

interferências da biblioteconomia no seu tratamento e recolhimento. Isso se dá pelos 

motivos já apresentados e pela falta de interesse dos profissionais da área, na 

época, em trabalhar e considerar os arquivos pessoais como parte constituinte e 

relevante da Arquivologia. Contudo, esse cenário foi se alterando com o passar do 

tempo, conforme será tratado adiante.  

 

3.1 Arquivos Pessoais: objeto de interesse da Arquivologia 

 

Os arquivos pessoais, desde o princípio do desenvolvimento da teoria 

arquivística, ocuparam um papel secundário na área, tendo em muitas situações 

ficado à margem das discussões no campo da Arquivologia e sendo tratados 

segundo as práticas biblioteconômicas, conforme visto anteriormente. Entretanto, 

esse contexto foi modificando-se a partir da década de 1960, quando houve 

mudanças e avanços na prática da historiografia, em decorrência disso, os arquivos 

pessoais passaram a ter certo destaque e visibilidade, fato incomum até então. 

De acordo com Assis (2009):  

 

Essa valorização ocorreu em um contexto de renovação da prática 
historiográfica: desenvolvimento da nova história cultural, redefinição e 
alargamento do conceito de documento/monumento, mudanças na escala 
de observação (a micro-história) e na temática (vida privada, história do 
cotidiano, gênero, marginais. Representações, cultura material, etc.) e, por 
fim “redescoberta” do indivíduo. (ASSIS, 2009, p. 43 apud BRITTO; 
CORRADI, 2017, p. 151).  

 

 Assim, com essas alterações na historiografia, os arquivos pessoais 

passaram a ser utilizados como fontes de pesquisa e estudo, e começaram a ser 

objeto de interesse dos arquivistas e pesquisadores, já que houve o início de um 

rompimento com o tradicionalismo até então instaurado dos arquivos pessoais como 

coleção. É possível confirmar este fato, com base em Lopez (1996):  

 

[...] este movimento de renovação contribuiu para que os arquivos pessoais 
fossem alçados ao status de um importante manancial de informações, 
ampliando significativamente entre os profissionais de arquivo a 
preocupação com seu tratamento e salvaguarda. (LOPEZ, 1996 apud 
MATTOS; PEREIRA, 2019, p. 78). 
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Além disso, segundo Mattos e Pereira (2019, p. 78), no contexto arquivístico 

brasileiro, a Lei de Arquivos (Lei 8.159 de 1991) representou um importante marco 

para a proteção dos arquivos pessoais, já que incorporou seu conceito na definição 

expressa de arquivo, presente em seu segundo artigo. Assim, de acordo com a lei:  

 

Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de 
documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de 
caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de 
atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o 
suporte da informação ou a natureza dos documentos. (BRASIL, 1991).  
 

Logo, é perceptível a presença do conceito de arquivo pessoal, como 

documentos produzidos por pessoas físicas no decorrer de suas atividades e 

independente de suporte, juntamente a definição geral do termo arquivo, tanto 

abordado no primeiro capítulo deste trabalho. Desta maneira, pode-se entender que 

a Lei de Arquivos é um exemplo do reconhecimento do estatuto arquivístico e um 

passo importante para a consolidação dos arquivos pessoais no campo teórico e 

prático da área. Porém, mesmo com os avanços históricos que ocorreram nos 

últimos anos para a valorização dos arquivos pessoais, enquanto fonte e documento 

de arquivo, e a consolidação de sua definição expressa em lei, há, no cenário teórico 

da área, autores que não reconhecem a natureza arquivística dos arquivos pessoais. 

 

3.2 Arquivos Pessoais e a teoria arquivística 

 

Os arquivos pessoais apesar de só recentemente terem sido objeto de 

interesse de arquivistas e pesquisadores, ainda possuem no campo teórico, autores 

e argumentos que dificultam sua consolidação na área e seu reconhecimento como 

documento arquivístico. Esse fato pode ser compreendido, de acordo com Hobbs 

(2016, p. 305), a partir da perspectiva da teoria tradicional, que preconizava os 

documentos estatais em detrimento aos não governamentais e não institucionais. 

Desta forma, Hobbs (2016) relata que os holandeses haviam deixado os arquivos 

pessoais a cargo das bibliotecas, e, além disso, em um primeiro momento, 

Jenkinson e Schellenberg teriam mantido o mesmo foco sob os arquivos estatais em 

prioridade. 

Assim, segundo a autora:  
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Jenkinson enfatizava a documentação oficial bem como a qualidade 
transacional desses documentos. Para ele ‘os arquivos são documentos 
que fizeram parte de uma transação oficial e foram preservados para fins de 
referência oficial.’ Ele observa posteriormente que uma ‘coleção’ (categoria 
que inclui os arquivos pessoais em seu esquema) estará ‘sujeita a 
exatamente as mesmas regras de preservação, arranjo e descrição’ que os 
arquivos. No entanto, ele acredita que as mesmas rígidas qualidades 
arquivísticas não se aplicam aos fundos pessoais. (HOBBS, 2016, p. 306). 
 

Portanto, segundo a percepção de Jenkinson trazida pela autora, pode-se 

observar a ausência dos atributos que conferem a natureza arquivística aos arquivos 

pessoais, pois embora possam ser tratados conforme as mesmas convenções de 

preservação, arranjo e descrição que os arquivos em geral, eles se enquadram 

apenas na categoria de coleções, já que são desprovidos do caráter oficial e da 

transacionalidade, típicas dos documentos produzidos por organizações. 

Já referente a Schellenberg, Hobbs (2016, p. 306), discorre que: 

 

[...] os arquivos (conceito que, para o autor, já significa documentos 
estatais) eram medidos de acordo com seu valor “probatório” e “informativo”: 
probatório ao fornecerem “documentação autêntica e adequada para o 
funcionamento de sua [instituição] e informativo ao fornecerem dados sobre 
demais “pessoas, lugares, temas, entre ouros, com os quais os órgãos 
públicos [ou seja, os criadores dos documentos] trabalham.” 

 

Com isso, a partir da visão de Schellenberg apresentada por Hobbs (2016), é 

claro uma similaridade com a perspectiva jenkisoniana, já que considera arquivo 

somente os documentos estatais e dotados de caráter oficial. Desta forma, 

menciona ainda o valor probatório característico dessa documentação, que em 

consonância com a definição de arquivo defendida pelos autores, é típica somente 

da documentação estatal, ficando o arquivo pessoal mais uma vez privado da 

natureza Arquivologia.  

Essa qualidade do valor probatório atribuído aos documentos de arquivo, em 

geral, é muito discutida, principalmente quando aplicada aos arquivos pessoais, já 

que quando se trata desse tipo de documento, esse valor é questionado. Contrárias 

a esse questionamento, Camargo e Goulart (2007) afirmam:  

 

Quanto mais nos afastamos do mundo das imposições jurídicas, 
característico do ambiente de funcionamento das instituições públicas e 
privadas, maior relutância encontramos, entre os profissionais da área, em 
realizar uma abordagem contextual dos arquivos pessoais. É como se não 
houvesse sustentação teórica para afirmar o valor probatório de certos 
documentos que escapam à condição de veículos ou produtos de 
transações [...] (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 40). 
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Sendo assim, traçando um paralelo entre os documentos de arquivo 

produzidos por instituições (pública ou privadas), dotados de caráter oficial e 

transacionalidade, e a abordagem elucidada pelas autoras, é perceptível que o valor 

probatório é visto como algo inerente e comum aos documentos estatais. Contudo, 

quando se trata dos arquivos pessoais, essa aplicação é criticada por alguns, já que 

esses tipos de documentos possuem atributos de informalidade, que fogem dessa 

padronização administrativa, jurídica e oficial da documentação proveniente de 

instituições. Ou seja, o ponto defendido pelos que são contrários à natureza 

Arquivologia do arquivo pessoal é que, por ter terem essa especificidade do informal, 

esses documentos não teriam requisitos que garantissem seu valor probatório, 

comum aos documentos que derivam das transações.  

Ainda sobre isso, Camargo e Goulart (2007, p. 40) abordam que esses 

documentos típicos de um arquivo pessoal, um diário íntimo, por exemplo, não teria 

a força probatória dos provenientes das transações e iriam constituir sempre uma 

“zona de penumbra”. Isto é, seriam o conjunto de documentos produzidos por uma 

pessoa, sem força como efeito de prova e “que não teriam o devido valor 

reconhecido por serem considerados irrelevantes juridicamente.” (BRITTO; 

CORRADI, 2017, p. 154).  

Ademais, segundo Camargo e Goulart (2007), há ainda outro argumento 

equivocado e utilizado por alguns autores para invalidar a natureza Arquivologia dos 

arquivos pessoais. Esse argumento está ligado a acumulação dos documentos em 

espaço doméstico e a subjetividade que eles estariam dotados: 

 

Outras facetas desse equívoco podem ser percebidas na insistência com 
que determinados autores, a partir de um entendimento superficial e linear 
dos princípios arquivísticos, proclamam a impossibilidade de se respeitar a 
ordem original dos documentos ou qualificam como subjetividade toda e 
qualquer intervenção praticada no arquivo pelos profissionais da área, a 
ponto de afirmar que “tanto arquivistas quanto pesquisadores são 
contadores de história. (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 42). 
 

Desta maneira, é colocada em pauta a dificuldade de se manter a ordem 

original, tendo em vista a suposta intencionalidade de produção/acumulação do 

titular do arquivo, e a atuação do arquivista nesse acervo, já que estaria sujeito a 

desempenhar suas atividades embasado por essa manipulação subjetiva no arquivo 

pessoal.  
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A organicidade também é refutada no âmbito dos arquivos pessoais. Segundo 

Calleja (2007, p. 2 apud MATTOS; SCHMIDT, 2017, p. 1419), por não terem sido 

produzidos em consonância com as imposições jurídicas comuns às instituições 

públicas e privadas, os arquivos pessoais carecem de organicidade científica, 

condição fundamental do arquivo. Logo, novamente essa padronização, advinda da 

experiência de produção de documentos estatais e oficiais, é estimada em 

detrimento a informalidade dos arquivos pessoais. Isto é, por terem sido produzidos 

seguindo critérios distintos e específicos, os documentos de arquivos pessoais 

seriam desprovidos de valor jurídico e da organicidade.  

Além disso, a autora ainda critica o seguinte sobre os arquivos pessoais: 
 

[...] no poseen funciones específicas establecidas por ley, son un producto 
de la creación humana. y no poseen un cuadro de clasificación científico. 
Este puede ser elaborado por el propio productor, pero carece de rigor. 
(CALLEJA, 2007, p. 3 apud MATTOS; SCHMIDT, 2017, p. 1419).  
 

Portanto, em suma, a autora estabelece que por serem produzidos por 

pessoas físicas, esses documentos não teriam rigor científico, probatório, nem 

organicidade, já que o titular não possui suas atividades regidas por qualquer meio 

legal, conforme acontece com instituições (públicas ou privadas), que possuem suas 

atribuições e área de atuação regidas por lei, decreto ou qualquer instrumento 

jurídico. Assim, de acordo com a autora, até um quadro de classificação desse 

acervo sofreria com a ausência de caráter científico, devido a pessoalidade desses 

documentos.  

Ainda sobre o caráter orgânico em arquivos pessoais, Britto e Corradi (2017, 

p. 150) relatam que ele não era reconhecido, pois a acumulação documental nesses 

tipos de arquivo não era natural e considerada carregada de subjetivismo. Desta 

forma, esses argumentos equivocados referente a subjetividade são 

complementares, pois da mesma forma que são usados para deslegitimar o caráter 

orgânico dos arquivos pessoais, são utilizados também como pretexto para não se 

manter a ordem original desses acervos, como já visto anteriormente.  

Além dos argumentos que se referem a organicidade e ao valor probatório 

utilizados para desconsiderar o atributo arquivístico dos arquivos pessoais, outra 

questão é apresentada por Mattos e Schmidt (2017, p. 1420). Segundo os autores, a 

variedade de gêneros, formatos, suportes e técnicas de registro dos documentos, 

também é um critério usado por outros teóricos para dificultar a aplicação dos 

princípios arquivísticos nos documentos produzidos/acumulados por pessoas. Com 
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isso, é perceptível que, se considerado esse critério como válido, há uma 

sobreposição do suporte em detrimento ao contexto. Ou seja, a consideração de 

características físicas no tratamento de arquivos pessoais ao invés do contexto de 

produção, como será visto posteriormente.  

Portanto, após apresentas algumas percepções que colocam em dúvida a 

natureza Arquivologia dos arquivos pessoais, é perceptível que elas são marcadas 

pelas especificidades típicas desses documentos, posicionando-as como se fosse 

uma desvantagem dos arquivos pessoais frente à Arquivologia. Entretanto, há 

autores e argumentos na área que utilizam justamente dessas singularidades para 

aproximar e consolidar os arquivos pessoais como documento de arquivo.  

 

3.3 Arquivos pessoais enquanto arquivos 

 

Os arquivos pessoais apesar de no contexto histórico geral terem sido 

questionados quanto a sua inserção no âmbito da teoria Arquivologia, através de 

argumentos que duvidam de seu caráter como documento de arquivo, possuem 

ainda, autores que resistem e defendem seu lugar na Arquivologia, utilizando de 

fundamentos e conceitos já consolidados na área para legitimar esses tipos de 

documentos e suas especificidades. É perceptível isso, a partir da definição de 

arquivo trazida por Casanova (1928), como: 

 

[...] a acumulação ordenada de documentos criados por uma instituição ou 
pessoa no curso de uma atividade e preservados para a consecução de 
seus objetivos políticos, legais e culturais, pela referida instituição ou 
pessoa (CASANOVA, 1928, p. 9 apud SCHELLENBERG, 2006, p. 36). 
 

Assim, o autor antes mesmo de qualquer discussão advinda do caráter 

arquivístico do arquivo pessoal, em sua definição clássica, já considerava os 

documentos produzidos por pessoas como arquivo. Em outras palavras, não fazia 

distinção quanto ao responsável por produzir os documentos, e sim ao fato desse 

documento ser produto da atividade dessa instituição ou pessoa. Dessa forma, outro 

teórico da área que incorporava os arquivos pessoais na categoria de arquivo é 

Brenneke (1953). Em sua definição de arquivo, o autor define o termo:  

 
[...] como conjunto de papéis e documentos que promanam de atividades 
legais de negócios de uma pessoa física ou jurídica e se destinam a 
conservação permanente em determinado lugar como fonte de testemunho 
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do passado. (BRENNEKE, 1953, p. 97 apud SCHELLENBERG, 2006, p. 
37).  
 

 

Sendo assim, ainda que os arquivos pessoais tenham sido pouco explorados 

na teoria Arquivologia e que historicamente tenham ficado à margem dos princípios 

da área, há autores que em suas tradicionais definições de arquivo, já mencionavam 

e contemplavam os documentos pessoais, embora não tenha sido com 

proeminência.  

Os arquivos, segundo Lopez (2003), são portadores de informações e 

produtos de uma vontade, assim, seu conteúdo só pode ser totalmente analisado em 

concórdia com o motivo de produção do documento, identificando a vontade 

criadora. Ou seja, o documento de forma isolada não poderá ser completamente 

entendido, para isso, será necessário observá-lo a partir do seu contexto de 

produção. Essa análise contextual também deverá ser aplicada aos arquivos 

pessoais, já que, da mesma forma, possuem documentos resultantes de atividades 

do titular. Desse modo, segundo o autor:  

 

É importante frisar que, no universo dos arquivos pessoais, os documentos 
do titular compõem-se de inúmeros registros acumulados, cuja função se 
descola, muitas vezes, dos aspectos informativos imediatos. Vemos, por 
exemplo, que os recentes estudos de crítica genética têm demostrado o 
valor inestimável do estabelecimento de vínculos dos documentos pessoais 
às atividades da criação literária. Tais ligações somente são possíveis 
quando tais documentos são encarados como documentos de arquivo, 
reinseridos no contexto de produção do titular. (LOPEZ, 2003, p. 76).  

 

Assim, o autor afirma que só é possível estabelecer o vínculo do conteúdo 

informativo do documento com o contexto de produção do titular, através da imersão 

do arquivo pessoal na natureza Arquivologia. Desta maneira, segundo Lopez (2003), 

quando há o afastamento do valor informativo do contexto de produção, há 

possibilidade de múltiplas interpretações. Contudo, se a teoria e os princípios 

arquivísticos estiverem intactos e aplicados ao conjunto, será possível entender e 

recompor a ordem original de produção do titular. Portanto, há um posicionamento 

favorável do autor quanto à natureza Arquivologia dos arquivos pessoais e seu 

tratamento.  

Esse tratamento dado aos arquivos pessoais a partir de uma abordagem 

contextual é um requisito básico e essencial para seu entendimento enquanto 

documento de arquivo. Assim, de forma a complementar e enfatizar ao que foi 
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elucidado por Lopez (2003), é válido trazer a abordagem de Camargo e Goulart 

(2007) sobre essa análise contextual no âmbito dos arquivos produzidos por 

pessoas. Segundo as autoras, é necessário:  

 

[...] tratar o arquivo pessoal como conjunto indissociável, cujas parcelas só 
tem sentido se consideradas em suas mútuas articulações e quando se 
reconhecem seus nexos com as atividades e funções de que se originaram. 
Qualquer outro tratamento que passasse ao largo desse esforço de 
contextualização, que é na verdade a operação chave da metodologia 
Arquivologia, poria em risco a organicidade da documentação. (CAMARGO; 
GOULART, 2007, p. 35-36). 
 

Ainda segundo Camargo e Goulart (2007), para tratar os arquivos pessoais é 

preciso considerá-los como conjuntos solidários e orgânicos, a fim de recuperar e 

manter as conexões e vínculos que os documentos possuem entre si. Logo, pode-se 

perceber, através das questões levantas pelas autoras, a presença da organicidade 

nos arquivos pessoais e a relevância de mantê-la para preservar o valor desses 

documentos como arquivístico, fato esse tão criticado por alguns autores conforme 

visto anteriormente. Portanto, a organicidade é uma característica típica também dos 

arquivos produzidos por pessoas e deve ser respeitada, tanto no tocante a 

acumulação do acervo quanto nas relações entre os documentos, só podendo ser 

estabelecida através da abordagem contextual. Isto é, uma análise que identifique 

as atividades do titular responsáveis pela produção/acumulação e seu vínculo com 

os documentos. 

A relação da organicidade e os arquivos pessoais pode ser consolidada na 

definição de arquivos trazida por Delmas (2010). Segundo o autor:  

 

Há, portanto, unanimidade a respeito da definição dos arquivos: 
documentos reunidos por uma pessoa ou instituição em razão de suas 
necessidades, formando, assim, um conjunto solidário e orgânico 
denominado fundo de arquivo, conservado para usos posteriores... Todos 
os arquivos são resultado da ação do indivíduo ou do organismo que os 
produz, recebe, reúne ao longo de uma atividade, e tais documentos se 
revestem de caráter pessoal. Dizem respeito à “vida privada” de alguém ou 
de um organismo, embora possam interessar indiretamente a várias outras 
pessoas, com as quais mantém ligação mais ou menos importante. 
(DELMAS, 2010, p. 56-59). 

 

Sendo assim, o autor, em sua definição, considera os documentos 

produzidos/acumulados por pessoas como arquivos, não fazendo distinção quanto à 

natureza do produtor. Assim, pondera que esses documentos formam conjuntos 

solidários e orgânicos, ou seja, o fundo do titular do arquivo, seja pessoa ou 
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instituição, é dotado de organicidade. Em vista disso, através dessa abordagem 

geral de arquivo trazida por Delmas (2010), fica evidente que o autor contempla os 

arquivos pessoais e seu caráter orgânico quanto à sua natureza Arquivologia, 

consolidando essa relação, tanto questionada por outros autores.  

Ademais, ainda segundo o conceito elucidado, é explícito que esses 

documentos são dotados de caráter pessoal, já que se referem diretamente as 

ações do produtor e a outros indivíduos. Assim, é necessário também a aplicação da 

abordagem contextual, já que identifica o nexo entre os documentos e as atividades 

do titular que os produziram/acumularam, garantindo assim a organicidade dos 

arquivos pessoais.  

Outro aspecto criticado se refere à especificidade do arquivo pessoal de 

possuir documentos com variedade de gêneros, formatos e suportes e que “não 

correspondem aos tipos tradicionais que se encontram nos arquivos, quase sempre 

associados ao gênero textual” (DELMAS, 2010, p. 71), ou seja, documentos que 

fogem à formalidade normalmente apresentada pelos documentos administrativos. 

Por conta disso, é comum o argumento que esses tipos de documentos não seriam 

dotados de valor probatório e seria impraticável a aplicação dos princípios da 

Arquivologia. Contudo, Lopez (2003) afirma que essa informalidade: 

  

[...] não invalida o respeito aos princípios arquivísticos na organização de 
tais acervos. Pelo contrário, reforça a necessidade de tais princípios, como 
único modo de garantir a solidez das informações dos documentos. 
(LOPEZ, 2003, p. 70).  

 

Ou seja, é a especificidade do arquivo pessoal em prol do seu 

reconhecimento quanto arquivo, já que, segundo o autor, é preciso considerar os 

princípios já consolidados da área no seu tratamento, tendo em vista que 

abordagens alheias à Arquivologia comprometeriam o potencial informativo do 

documento.  

Outrossim, Camargo (2009) irá abordar sobre esse aspecto físico do 

documento de arquivo e seu valor probatório, de acordo com a autora: 

 

Os documentos de arquivo não diferem de outros documentos pelo seu 
aspecto físico ou por ostentarem sinais especiais facilmente reconhecíveis. 
O que os caracteriza é a função que desempenham no processo de 
desenvolvimento das atividades de uma pessoa ou um organismo (público 
ou privado), servindo-lhes também de prova. Instrumentos e produtos das 
ações de indivíduos e instituições, tais documentos continuam a representá-
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las mesmo quando as razões e os agentes responsáveis por sua criação se 
transformam ou deixam de existir. Daí a importância de que se revestem e a 
série de procedimentos a que estão sujeitos para que sua principal 
qualidade – o efeito probatório – não se perca. (CAMARGO, 2009, p. 28).  
 

Desta forma, a partir da perspectiva geral de arquivo apresentada pela autora, 

o aspecto físico não é característica suficiente para distinguir um documento como 

arquivístico ou definir se ele é ou não dotado de valor probatório. O critério essencial 

é a capacidade desse documento, independente de suporte, gênero ou formato, de 

sustentar e refletir a função que o deu origem, seu caráter como produto da 

atividade do titular (pessoa ou instituição), e seu valor probatório. Portanto, outra 

vez, a abordagem contextual é a única forma de garantir a organicidade e o valor 

probatório dos arquivos pessoais e consequentemente, seu estatuto como 

arquivístico.  

Sobre essa abordagem contextual, ou seja, estabelecer a relação dos 

documentos com os as atividades do organismo produtor, vale ressaltar que, 

segundo Camargo (2009, p. 34), esse papel de assegurar o vínculo cabe ao 

arquivista, com o intuito de reforçar e tornar estável o efeito probatório que decorre 

dessa relação. Logo, fica claro a atuação do profissional de arquivo e a relevância 

do contexto de produção para o valor probatório.  

Em síntese a discussão referente a essa variedade gêneros, formatos e 

suportes dos documentos dos arquivos pessoais, é valido destacar a perspectiva 

disposta por Mattos e Schmidt (2017), que corroboram ao que já foi apresentado até 

o momento. Segundo os autores:  

 

[...] ao examinarmos os tipos de documentos não textuais advindos da 
atividade profissional dos titulares dos arquivos pessoais, dotados de 
suportes, formatos e técnicas de produção pouco convencionais aos olhos 
dos arquivistas acostumados com a rigidez das estruturas jurídico-
administrativas consagradas, é possível corroborar as considerações de 
Bruno Delmas (2010, p. 73), segundo o qual, devemos considerar os 
mesmos como “documentos de arquivo, no sentido pleno do termo, já que 
assumem a função probatória e de informação confiável, que todo 
documento de arquivo possui”. (MATTOS; SCHMIDT, 2017, p. 1423). 
 

Destarte, essa variedade e informalidade comum nos arquivos pessoais não 

interfere na sua capacidade enquanto prova, já que esse afastamento as 

convenções estabelecidas, isto é, essas características de suporte e formato que 

são típicas do arquivo pessoal, apenas singularizam o documento e não tem a 

capacidade de qualificá-lo como prova. Já que, segundo os autores, é necessária 
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uma abordagem a partir do sentido pleno do termo arquivo, incorporando os 

documentos produzidos por pessoas em sua definição. Deste modo, todos os 

arquivos são dotados de valor e função probatória.  

Outra crítica feita no cenário dos arquivos pessoais é a intencionalidade e a 

subjetividade dos documentos produzidos pelo titular. Assim, por essas pessoas 

serem responsáveis pela produção e custódia desses documentos, poderiam 

interferir diretamente no tratamento desses acervos, o que seria capaz de causar 

documentos carregados de intenção e dúvidas quanto aos motivos de acumulação 

desses fundos. Todavia, contrária a esse equívoco, que põe em xeque a natureza 

Arquivologia dos arquivos pessoais, Camargo (2009) afirma que:  

 

Se os arquivos não fossem meios, não lograriam possuir a capacidade de 
refletir as diferentes atividades de que participam. Supor que todo arquivo, 
porque pessoal, tem uma dimensão autobiográfica, eivada de distorções e 
conscientemente produzida, é ignorar a condição probatória que emana das 
atividades ménagères. O contrário é verdadeiro: se o arquivo pessoal fosse 
atividade finalística, empenhada na construção de determinada imagem, 
deixaria de ser arquivo. (CAMARGO, 2009, p. 36). 
 

Desta forma, de acordo com a autora, pode-se entender que considerada a 

intencionalidade dos arquivos, eles não seriam capazes de refletir as atividades que 

o geraram. Ademais, um arquivo por ser pessoal não necessariamente condiz com a 

assertiva de que os documentos ali pertencentes foram produzidos em decorrência 

da vontade do titular. Pelo contrário, apesar do titular não ser isento de intenções, os 

documentos do seu fundo foram e são produzidos de forma natural e em 

cumprimento as atividades que aquele indivíduo está ligado. Isto significa que, os 

documentos desse arquivo pessoal devem ser capazes de refletir, sustentar, e, 

principalmente, comprovar as ações do titular. Caso contrário, segundo Camargo 

(2009), se fossem formados por razões distintas das já apresentadas, deixariam de 

ser arquivo.  

No que concerne às dúvidas referente as razões de acumular dos 

documentos em arquivos pessoais por parte de seus titulares, Hobbs (2016) irá 

trabalhar, a partir da visão de Cox (1996), essa questão. De acordo com a autora: 

 

Cox avalia, em termos categóricos, que “a grande maioria dos documentos 
pessoais e familiares são dotados da mesma natureza orgânica e 
estruturada que deriva de funções e atividades como documentos 
institucionais” e que indivíduos mantêm arquivos por razões “geralmente 
idênticas às de uma instituição em sua atividade de registrar transações, 
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documentar ações, atender a funções legais e administrativas e fornecer a 
base para o trabalho da memória.” (HOBBS, 2016, p. 308). 
 

Com isso, além de abordar o caráter orgânico dos arquivos pessoais, que já 

foi visto anteriormente, a autora traça um paralelo das razões de manter documentos 

entre pessoas e instituições. Sendo assim, ela afirma que um indivíduo acumula 

seus documentos tendo em vista as atividades e as relações que mantém com a 

sociedade, seja o Estado ou outras pessoas que possui ligações. Logo, essa 

liberdade de atuação do titular na acumulação dos seus documentos não o 

desqualifica para a formação de seu fundo documental, já que os documentos 

derivam de ações que o produtor desempenha ou está envolvido.  

De forma complementar as razões de acumulação nos arquivos pessoais e 

como forma de garantir a legitimidade desses acervos enquanto arquivísticos, vale 

ressaltar outros critérios utilizados para manter documentos em nível pessoal. 

Assim, Mattos e Pereira (2019) afirmam que:  

 

Ao explorar a prática do “autoarquivamento” comum entre titulares de 
arquivos pessoais, McKemmish (2013) afirma que a funcionalidade destes 
conjuntos documentais está em sua capacidade de provar, testemunhar 
uma vida. No nível pessoal, guardar registros é uma forma de testemunhar 
e memorializar nossas vidas – nossa existência, experiências, atividades, 
inter-relacionamentos, identidade, enfim, nosso lugar no mundo. (MATTOS; 
PEREIRA, 2019, p. 81). 
 

Isto posto, as razões de acumular os documentos no contexto dos arquivos 

pessoais vai além apenas das funções exercidas pelo titular, refere-se também as 

relações interpessoais e a identidade do indivíduo. Com isso, nota-se uma noção 

mais profunda da acumulação, que visa deixar materializado no arquivo pessoal 

toda uma trajetória, uma vivência, uma história de vida, que esses documentos 

serão capazes de sustentar e contar. Essa atuação do titular no arquivo pessoal, 

embora possa ser criticada por estar supostamente pautada na subjetividade, não 

interfere na sua qualificação como arquivístico, já que o arquivo pessoal “se 

concentra na importância da intenção, na psicologia do criador e em como este 

interpreta o que está fazendo” (HOBBS, 2016, p. 317). Ou seja, registram a vida 

diária e as relações pessoais do titular e por isso, esses registros do pessoal são 

dotados do mesmo valor probatório e orgânico que os documentos tradicionalmente 

institucionais.  

Como foi visto, apenas por meio da abordagem contextual, quer dizer, a 

análise do vínculo existente entre documento e atividade do titular, o contexto de 
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produção, que será possível garantir e manter o valor probatório e a organicidade 

aos documentos produzidos por pessoas. Assim, as especificidades desses tipos de 

arquivo não devem ser elemento distanciador, e sim característica que singulariza o 

arquivo pessoal, o aproxima da natureza Arquivologia e da sua aplicação aos 

princípios já consolidados da área, moldando-o de acordo com cada situação.  
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4. DA TEORIA À PRÁTICA: ANÁLISE DAS HOMEPAGES DAS INSTITUIÇÕES 
 

Nesta seção será abordado o tratamento dado aos arquivos pessoais a partir 

da análise de um dos acervos custodiados pelo Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) e da Fundação 

Fernando Henrique Cardoso (FFHC), instituições que são referência no campo da 

pesquisa científica e na custódia de arquivos pessoais. Assim, essa análise será 

feita com base nas informações disponibilizadas pelas respectivas organizações em 

seus sítios eletrônicos. Para isso, será necessário expor inicialmente um breve 

histórico das instituições, as informações sobre os acervos custodiados, a estrutura 

e as ferramentas disponíveis nos sites, apresentar o fundo escolhido e, por fim, a 

respectiva metodologia utilizada e se a mesma está em consonância ao tratamento 

adequado que deve ser dado aos arquivos pessoais, conforme visto na seção 

anterior.  

 
4.1 Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC): breve histórico 

 

O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

foi criado em 1973, que tem por objetivo abrigar os conjuntos de documentos que 

possuem relevância para história recente nacional, desenvolver pesquisas na sua 

área de atuação e promover cursos de graduação e pós-graduação (CENTRO DE 

PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 

2021). Desta maneira, o CPDOC não é somente referência no campo da pesquisa 

científica, mas também ocupa um importante papel como instituição de ensino 

superior, propiciando a instrução e capacitação de indivíduos.  

Ademais, ainda no âmbito de registrar a história contemporânea brasileira, o 

CPDOC possui projetos que visam preservar e dar acesso a esses registros que 

narram a história do país. Um exemplo disso, é o Programa de História Oral, criado 

em 1975, que recolhe depoimentos de personalidades que atuaram no cenário 

nacional e que atualmente, já conta com mais de cinco mil horas de gravação, 

equivalentes a quase mil entrevistas (CENTRO DE PESQUISA E 

DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 2021). 

No campo da produção científica o CPDOC lançou, em 1988, o primeiro 

número da Revista Estudos Históricos, que é publicada semestralmente. Além disso, 
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em 2009, foi lançada a Revista Mosaico, voltada para as áreas das ciências 

humanas e sociais. Ambas as publicações são ligadas ao Programa de Pós-

Graduação de História, Política e Bens Culturais (CENTRO DE PESQUISA E 

DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 2021). Assim, 

é evidente uma participação ativa da instituição no estudo e na produção científica, 

tendo em vista as publicações que incentivam e enriquecem sua área de atuação.  

Em sua atuação como instituição de ensino, o CPDOC criou, em 2003, o 

Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais, que segue uma 

linha interdisciplinar, oferecendo cursos de Mestrado Acadêmico, Doutorado e 

Mestrado Profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais, além de oferecer cursos 

de pós-graduação lato sensu (CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE 

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 2021). 

Ampliando sua atividade no ensino, em 2005, foi criada a Escola Superior de 

Ciências Sociais, que iniciou em 2006 seu Curso de Graduação em Ciências 

Sociais, no bacharelado (CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE 

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 2021). Com isso, o CPDOC possui 

uma atuação amplificada tanto no ensino como na pesquisa, sendo instituição 

relevante para os dois segmentos, pois atua como centro de documentação e 

pesquisa, para o trabalho dos pesquisadores, e como instituição de ensino na 

capacitação dos alunos.  

 
4.1.1 O acervo do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC) 

 

Os conjuntos documentais doados ao CPDOC constituem, atualmente, o mais 

relevante acervo de arquivos pessoais de homens públicos do país, do qual é 

integrado aproximadamente por 200 fundos, totalizando cerca de 1,8 milhão de 

documentos (CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 2021). Assim, esses acervos são doados ao 

CPDOC desde sua criação, em 1973. E são constituídos por arquivos pessoais de 

homens e mulheres que, em vida, alcançaram notoriedade em suas atuações no 

cenário nacional.  

A unidade do CPDOC responsável pelo trabalho desempenhado nesses 

fundos é o Programa de Arquivos Pessoais (PAP), que tem por objetivo e atuação: 



45 

 

reunir, organizar e divulgar o acervo de arquivos privados doados ao 
CPDOC desde 1973 até os dias atuais. Pioneiro na definição de uma 
metodologia para o tratamento de arquivos pessoais, reúne quase duas 
centenas de arquivos de homens públicos de atuação destacada no cenário 
nacional, além de alguns poucos arquivos de partidos políticos, que 
constituem preciosas fontes para pesquisadores nacionais e estrangeiros 
interessados na história contemporânea brasileira e áreas afins (CENTRO 
DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA 
DO BRASIL, 2021, não paginado). 

 

Referente aos tipos documentais presentes no acervo do CPDOC, por conta 

da atuação política dos titulares dos fundos, há predominância de correspondências 

de caráter oficial, relatórios, pareceres, discursos, despachos, atos e diplomas. 

Ademais, além dos documentos textuais, o acervo possui documentos em outros 

suportes, como fotografias, cartazes, discos e filmes (CENTRO DE PESQUISA E 

DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 2021). 

No que diz respeito ao acesso, a partir de informações contidas no site1 da 

instituição, foi disponibilizado que o acervo do CPDOC, após receber tratamento, é 

aberto à consulta pública. Outrossim, encontra-se totalmente informatizado, sendo 

possível acessar e recuperar as informações dos documentos através da base de 

dados, que será tratada posteriormente nesta seção. A instituição possui ainda um 

Guia dos Arquivos, que fornece ao consulente informações gerais sobre os fundos.  

 

4.1.2 Sítio eletrônico do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC) 

 

O site da instituição possui uma interface simples e clara, que permite ao 

usuário ou qualquer indivíduo que o visite identificar quais os serviços e/ou 

informações disponíveis virtualmente em seu endereço eletrônico. Dessa forma, 

encontra-se estruturado em abas, que ao acessadas, possibilitam visitar todas as 

redes sociais que a instituição possui; conhecer sobre a história do CPDOC; sua 

atuação no ensino e na área da pesquisa; sua produção científica, desde artigos até 

a biblioteca digital; e, principalmente, propicia a consulta e o acesso ao acervo do 

CPDOC, através do Guia de Arquivos e da base de dados, denominada Acessus. 

 

 

                                                        

 
1 Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/>. Acesso em: 01 abr. 2021. 

http://cpdoc.fgv.br/
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Figura 1 - Página Inicial do site do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea 
do Brasil (CPDOC) 

 

 
Fonte: Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (2021). 
 

Referente ao Guia de Arquivos, ele tem por finalidade fornecer aos usuários 

do CPDOC um panorama geral sobre cada fundo que integra seu acervo. Assim, 

para cada arquivo disponível para consulta são informados os dados biográficos do 

titular, sua formação acadêmica e as principais atividades exercidas no decorrer de 

sua vida pública. Já com relação ao acervo em si, são apresentados os tipos e as 

quantidades de documentos, um breve relato do histórico de como foi constituído e 

uma análise do conteúdo da documentação (CENTRO DE PESQUISA E 

DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 2021). 

 

Figura 2 – Exemplo: acervo de Café Filho custodiado pelo CPDOC e disponibilizado no Guia 
de Arquivos 

 

 
Fonte: Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (2021). 
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No que diz respeito à base de dados do CPDOC, denominada Acessus, ela 

foi elaborada com o objetivo de proporcionar um acesso mais rápido e eficiente às 

informações existentes no acervo documental do CPDOC. Sendo composta de 

manuscritos, impressos, fotos, discos, filmes e fitas, o acervo está estimado em um 

milhão e trezentos mil documentos, sendo que aproximadamente um milhão já estão 

referenciados na base (CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE 

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 2021). Além disso, o usuário pode 

realizar sua busca de diversas formas, seja pelo tipo documental, por assunto e até 

por autor e data da produção. Com isso, os documentos acessados encontram-se 

descritos e disponíveis.  

 

Figura 3 – Exemplo: documento textual do acervo de Café Filho, que foi digitalizado e 
disponibilizado na base de dados do CPDOC 

 

 
Fonte: Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (2021). 
 

Assim, com os serviços de guia e base de dados, que são oferecidos pelo 

CPDOC, fica evidente o comprometimento da instituição com o acesso às 

informações e aos documentos, pertencentes aos arquivos pessoais. Vale ressaltar 

ainda que, esses esforços do CPDOC estão pautados frente ao advento tecnológico, 

já que o usuário pode consultar todos esses conjuntos documentais remotamente, 

através do sítio eletrônico da instituição. Contudo, a transparência e o acesso a 

esses documentos não demonstram qual foi tratamento dado a eles, sendo 

necessário uma análise distinta e que será realizada posteriormente nesta seção.  

 

4.1.3 Arquivo Pessoal de Anísio Teixeira  
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4.1.3.1 Breve Biografia de Anísio de Teixeira 

 
De acordo com as informações disponibilizadas no Guia dos Arquivos2 do 

CPDOC, Anísio Spínola Teixeira foi um jurista, educador e escritor brasileiro, 

nascido em 12 de julho de 1900, no município de Caetité (BA), filho de Deocleciano 

Pires Teixeira e Ana de Sousa Spínola Teixeira, e cônjuge de Emília Ferreira 

Teixeira. Faleceu em 11 de março de 1971, no estado do Rio de Janeiro (CENTRO 

DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO 

BRASIL, 2021). 

Anísio Teixeira possuía graduação em Direito e mestrado em Educação. Já 

no que tange a sua atuação profissional, segundo o Guia, ele foi Diretor do 

Departamento de Educação e Cultura do Distrito Federal (1931,1934); 

Superintendente da educação secundária do Departamento Nacional de Educação 

(1931); Presidente da Associação Brasileira de Educação (1934); Secretário 

Estadual da Secretaria de Educação e Cultura do Distrito Federal (1935); Fundador 

da Universidade do Distrito Federal (1935); Secretário Estadual pela Secretaria de 

Educação e Saúde do Estado da Bahia (1947, 1951); Secretário-geral da 

Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (1951, 1964); 

Diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (1952, 1964); e Reitor da 

Universidade de Brasília (1963) (CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE 

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 2021).   

Ademais, o Guia dos Arquivos do CPDOC disserta ainda, que Anísio Teixeira 

atuou como consultor e tradutor da Companhia Editorial Nacional (1936-1944); foi 

sócio proprietário da Sociedade Importadora e Exportadora Limitada, entre outras 

empresas privadas (1938-1955); conselheiro de educação superior do Departamento 

de Educação da Organização das Nações Unidas  para a Educação, Ciência e 

Cultura-Unesco (1946-1947); membro do Conselho de Educação Superior das 

Repúblicas Americanas-CHEAR (1956-1960) e do Conselho Federal de Educação-

CFE (1962-1968); professor-visitante da Universidade de Colúmbia e da 

Universidade da Califórnia-EUA (1963-1965); consultor da Companhia Editorial 

Nacional (1966-1971); e por fim, foi autor de diversos artigos e livros sobre educação 

e cultura (CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 2021). 

                                                        
2 CPDOC. Guia dos Arquivos. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/guia/>. Acesso em: 05 abr. 2021.  
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Com isso, o titular possui atuação marcante no cenário educacional, 

principalmente em território nacional, já que ocupou, em vida, cargos de chefia, 

direção e assessoramento de entidades relevantes para a educação no país. Logo, 

suas funções e atividades encontram-se refletidas por esse contexto profissional em 

que Anísio Teixeira está inserido, tendo em vista seu desempenho enquanto 

educador e intelectual.  

 
4.1.3.2 Organização do Fundo de Anísio Teixeira 

 
Ainda de acordo com as informações prestadas pelo Guia de Arquivos do 

CPDOC, o fundo de Anísio Teixeira é composto de documentos textuais, sendo 

19283 manuscritos; documentos impressos, com 344 livros, 65 periódicos, 166 

exemplares de periódicos e 13 artigos de periódicos; documentos audiovisuais, 

tendo como material sonoro, 4 discos, e iconográfico, 1 imagem impressa, 341 fotos, 

145 cartões postais com foto e 166 cartões postais.  

Os documentos textuais encontram-se organizados em 7 séries, que foram 

nomeadas da seguinte forma: documentos pessoais, correspondência, produção 

intelectual, legislação, temática, diversos e recortes de jornais. Já os documentos 

audiovisuais apresentam aspectos da trajetória pública e privada do titular e estão 

registrados por assunto. Enquanto isso, o material impresso compreende 

basicamente obras sobre educação (CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO 

DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 2021). 

Sendo assim, conforme o Guia, a documentação organizada “possibilita a 

reconstituição das atividades públicas e privadas de Anísio Teixeira, especialmente 

no âmbito educacional” (CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE 

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 2021, não paginado). 

 

4.1.3.3 Análise da organização do Fundo de Anísio Teixeira frente à teoria 

Arquivística 

 
Com base na organização do Arquivo Pessoal de Anísio Teixeira, que foi 

disponibilizada através do Guia de Arquivos do CPDOC, é perceptível que, o acervo 

se encontra estruturado em séries que se utilizam de termos genéricos, assim, não 

refletem claramente as atividades do titular e não contemplam as especificidades 

dos arquivos pessoais. Ademais, o uso desses termos gerais, como foi nomeada a 
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série diversos, também é criticada face à teoria arquivística, pois afasta o acervo do 

devido tratamento que deveria receber, consoante à abordagem contextual, e o 

aproxima da classificação típica das bibliotecas, já que trata seus documentos por 

assuntos.  

Sendo assim, referente a essas categorias genéricas utilizadas para nomear e 

organizar os documentos em séries, Camargo e Goulart (2007) criticam o seguinte: 

 
Outra prática igualmente questionável, por passar ao largo das atividades 
que permitem tipificar os documentos, é a de fazer tabula rasa até mesmo 
das configurações que possibilitam neles reconhecer espécies distintas. Um 
bom exemplo dessa prática, cujos efeitos negativos se estendem aos 
arquivos institucionais, é o emprego do coletivo correspondência em lugar 
de cartas, ofícios, telegramas, bilhetes, memorandos e outras espécies; ou 
o uso da rubrica recortes sem levar em conta a especificidade de editoriais, 
notícias, crônicas, necrológicos etc. (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 39). 
 

Por isso, de acordo com as autoras e os exemplos trazidos por elas, fica 

nítido que o uso dessas categorias acaba por generalizar os documentos, deixando 

à margem as atividades do titular como critério norteador para o tratamento do 

fundo. Ou seja, o emprego desses termos genéricos reúne os documentos por 

critérios alheios à arquivística, privilegiando a amplitude dos termos em detrimento a 

singularidade do arquivo pessoal e o contexto de produção, que deveriam ser 

considerados na abordagem contextual e no tratamento dos documentos produzidos 

por pessoas. 

Um exemplo disso é a série “correspondência” do acervo de Anísio Teixeira, 

que na descrição do conteúdo, feita pelo Guia de Arquivos do CPDOC, não 

mencionou qualquer contexto de produção dos documentos pertences aquela série, 

apenas que é composta pela correspondência entre o titular e diversas pessoas e 

abordando sobre diversos assuntos. Com isso, é evidente uma descrição rasa e 

pautada na reunião dos documentos por assunto ao invés do contexto.  

 
Quadro 1 – Descrição do Conteúdo da série “correspondência” do Arquivo de Anísio Teixeira, 

disponibilizado no Guia de Arquivos do CPDOC. 
 

 
Fonte: Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (2021). 
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Outrossim, há outras séries que foram descritas e organizadas de forma 

similar à de “correspondência”. É o caso da série “diversos” e “documentos 

pessoais”, por exemplo, que são compostas de distintos tipos documentais, 

produzidos no decorrer das funções exercidas pelo titular, seja como jurista, 

educador ou intelectual, e que estão reunidos não em concordância à essas 

funções, mas por critérios particulares e temáticos, que são distantes à teoria 

arquivística.  

 

Quadro 2 – Descrição de Conteúdo da série “diversos” e documentos pessoais” do Arquivo 
Pessoal de Anísio Teixeira, disponibilizado no Guia de Arquivos do CPDOC 

 

 
Fonte: Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (2021). 
 

Assim, tendo em vista o uso de termos genéricos na estruturação das séries 

do Arquivo Pessoal de Anísio Teixeira e as próprias descrições de conteúdo, 

disponíveis no Guia de Arquivos do CPDOC, é evidente que, o tratamento dado ao 

arquivo pessoal do titular é divergente ao orientado pela arquivística, já que no fundo 

de Anísio Teixeira os documentos foram reunidos e organizados por assunto, 

característica comum nas organizações dos conjuntos de bibliotecas.  

Essa divergência de tratamento é elucidada por Bellotto (2006) da seguinte 

forma:  

[...] biblioteca é órgão colecionador (reúne artificialmente o material que vai 
surgindo e interessando à sua especialidade, em cujo acervo as unidades 
estão reunidas pelo conteúdo (assunto) [...] já o arquivo é órgão receptor 
(recolhe naturalmente o que produz a administração pública ou privada à 
qual serve) e em seu acervo os conjuntos documentais estão reunidos 
segundo sua origem e função, isto é, suas divisões correspondem ao 
organograma da respectiva administração [...] (BELLOTTO, 2006, p. 38). 
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Logo, a autora é enfática ao afirmar que, a biblioteca além de possuir caráter 

colecionador, reúne seus documentos por assunto, ou seja, segundo requisitos 

temáticos que atendam às suas necessidades. Já o arquivo, de forma contrária, é e 

deve ser organizado em concordância com o produtor e as funções que originaram 

os documentos, sendo esse o caminho para o fazer arquivístico.  

Apesar da afirmação da professora Bellotto (2006) se referir aos arquivos em 

geral, ela é tratada na realidade dos arquivos pessoais a partir da perspectiva de 

Camargo e Goulart (2007), conforme já visto na seção anterior, as autoras discorrem 

que:  

 

[...] tratar o arquivo pessoal como conjunto indissociável, cujas parcelas só 
tem sentido se consideradas em suas mútuas articulações e quando se 
reconhecem seus nexos com as atividades e funções de que se originaram. 
Qualquer outro tratamento que passasse ao largo desse esforço de 
contextualização, que é na verdade a operação chave da metodologia 
arquivística, poria em risco a organicidade da documentação. (CAMARGO; 
GOULART, 2007, p. 35-36). 

 

Sendo assim, as percepções das autoras se complementam, pois o arquivo 

pessoal sendo parte da teoria arquivística, deve ser tratado como tal. Para isso, os 

documentos estarão sujeitos a mesma abordagem contextual, sendo necessário 

reconhecer as relações entre eles e as atividades do titular que os geraram. 

Portanto, qualquer tratamento distinto, colocaria em dúvida a organicidade do fundo.  

É o caso do Arquivo de Anísio Teixeira, que por ter sido organizado segundo 

critérios temáticos e por assunto, se encontra em divergência ao orientado pela 

teoria arquivística, já que deveria ter sido reunido e arranjado a partir das funções do 

titular, independentemente de quais forem. Portanto, é evidente que o CPDOC tratou 

o acervo a partir de metodologias típicas da biblioteconomia e assim, estruturou seu 

instrumento de pesquisa (guia de arquivos) pautado nessas práticas. Contudo, vale 

ressaltar que, o objetivo desta seção não é desqualificar o tratamento dado pelo 

CPDOC aos seus acervos, e sim, estabelecer um parâmetro e traçar uma análise a 

partir da experiência da instituição, com base nas informações disponibilizadas no 

site, e a teoria arquivística. Assim, o Centro de Pesquisa e Documentação de 

História Contemporânea do Brasil continua a ser referência no âmbito científico e de 

ensino em território nacional e possui suas metodologias específicas de trabalho.  

 

4.2 Fundação Fernando Henrique Cardoso (FFHC): breve histórico 
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A Fundação Fernando Henrique Cardoso foi criada a partir da iniciativa do ex-

presidente da República Fernando Henrique Cardoso, no âmbito da Lei 8.394, de 30 

de dezembro de 1991, que dispõe sobre os acervos documentais privados 

presidenciais e sua preservação, organização e proteção. Assim, havia a 

responsabilidade de organizar e colocar a documentação do ex-presidente à 

disposição do público. Nesse sentido, a partir da vontade de Fernando Henrique 

Cardoso, surgiu a ideia de fundar um instituto, que fosse além de simplesmente um 

centro de memória histórica, mas também um local que pudesse exercer e promover 

o debate sobre democracia e desenvolvimento (FUNDAÇÃO FERNANDO 

HENRIQUE CARDOSO, 2021).  

Inaugurou-se então, em maio de 2004, através de um debate internacional 

que reuniu intelectuais e políticos do Brasil e exterior, o Instituto Fernando Henrique 

Cardoso, que se transformou em Fundação em 2010. Essa mudança ocorreu com o 

intuito de fortalecer a instituição como perene, tendo em vista seu comprometimento 

com a missão estipulada em sua origem, que é contribuir para ampliar a 

compreensão e disseminação do conhecimento sobre o País e seus desafios, com 

uma visão voltada também para o mundo (FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE 

CARDOSO, 2021). 

Além de promover e disseminar o conhecimento, a instituição também possui 

como propósito “preservar e disponibilizar os arquivos de Ruth Cardoso, de 

Fernando Henrique Cardoso e de outras figuras públicas ligadas ao casal, de modo 

a contribuir com a pesquisa e a difusão do conhecimento sobre a história brasileira” 

(FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 2021, não paginado). 

Após mais de 15 anos desde sua criação, a Fundação Fernando Henrique 

Cardoso já realizou mais de 500 debates, publicou mais de 40 livros, que foram 

organizados, digitalizados e colocados à consulta pública. Além disso, possui cerca 

de 115 mil documentos no acervo do ex-presidente (FUNDAÇÃO FERNANDO 

HENRIQUE CARDOSO, 2021). Sendo assim, a instituição possui notável 

participação e contribuição no contexto da produção de conhecimento e com suas 

publicações, auxilia no enriquecimento e consolidação da área.  

 

4.2.1 O acervo da Fundação Fernando Henrique Cardoso (FFHC) 
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Inicialmente, no que se refere ao tratamento técnico dos arquivos custodiados 

pelo FFHC e a definição das atividades, elas são estabelecidas pela curadoria e pela 

empresa Grifo Projetos Históricos e Editoriais. Já realização dos trabalhos, é 

financiada pela captação de recursos ao amparo da Lei Rouanet (incentivo fiscal 

para projetos culturais) ou por outras fontes privadas, como a IBM e a Fundação 

Brava. Ademais, entre 2006 e 2020, foram aprovados pelo Ministério da Cultura e, 

atualmente, Ministério da Cidadania, outros projetos voltados para o acervo da 

instituição (FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 2021). 

Atualmente, o acervo da Fundação é formado por documentos de diferentes 

gêneros, entre eles estão: textuais, iconográficos, sonoro, audiovisuais e 

tridimensionais. O acervo Presidente Fernando Henrique Cardoso reúne os arquivos 

de FHC e três membros da sua família: Ruth Cardoso, Joaquim Ignacio Baptista 

Cardoso (avô) e Leônidas Cardoso (pai), além da biblioteca do casal. Com base na 

legislação arquivística brasileira, os acervos presidenciais apesar de serem privados, 

são considerados de “interesse público”, assim, devem ser preservados e 

disponibilizados ao público (FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 

2021). 

O Arquivo de Fernando Henrique Cardoso reflete o ambiente familiar no qual 

o titular viveu e se formou, os estudos e as atividades que desenvolveu, tanto no 

cenário acadêmico, como sociólogo, pesquisador e professor universitário, quanto 

no político, como senador, ministro das Relações Exteriores e da Fazenda, e 

presidente da República. Enquanto isso, o fundo de Ruth Cardoso refere-se a sua 

atuação como antropóloga, professora universitária, primeira-dama da República e 

presidente (durante oito anos) do Conselho do Programa “Comunidade Solidária”, 

além de retratar noções de sua vida social e familiar (FUNDAÇÃO FERNANDO 

HENRIQUE CARDOSO, 2021). 

Já relativo aos documentos do Arquivo de Joaquim Ignacio Baptista Cardoso, 

avô de FHC, dizem respeito a participação do seu titular na proclamação da 

República (1889) e em outros momentos importantes da história brasileira. Já o 

Arquivo de Leônidas Cardoso, pai de FHC, recebeu um inicial tratamento de 

higienização e o reconhecimento sumário da documentação acumulada pelo titular, 

no exercício de deputado federal pelo PTB, entre 1955 e 1959 (FUNDAÇÃO 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 2021). 
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Além dos fundos já mencionados, a Fundação custodia ainda mais dois 

conjuntos documentais de participantes dos governos FHC. O arquivo de Paulo 

Renato Souza, que foi doado em 2014, reflete sua jornada profissional enquanto 

atuante no Ministério da Educação. E os documentos do Arquivo de Sergio Motta, 

doados em 2013, que retratam ao período em que o titular foi ministro das 

Comunicações, de 1995 até seu falecimento, em 1998 (FUNDAÇÃO FERNANDO 

HENRIQUE CARDOSO, 2021). 

Além dos arquivos custodiados, a Fundação possui ainda os livros e 

periódicos que são reunidos na Biblioteca “Fernando Henrique e Ruth Cardoso”, 

representando temas concernentes a atuação dos titulares como cientistas sociais e 

outras áreas de interesse do casal. Foram conservadas somente as obras que 

correspondem ao perfil intelectual e político dos fundadores (FUNDAÇÃO 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 2021). 

Por fim, no tocante ao acesso, os documentos pertencentes aos arquivos 

custodiados pela FFHC encontram-se descritos, por uma abordagem 

individualizada, e disponíveis para consulta e acesso no Portal do acervo da 

Fundação, que será aprofundado posteriormente.  

 
4.2.2 Sítio eletrônico da Fundação Fernando Henrique Cardoso (FFHC) 

 
O site3 da Fundação é estruturado de forma semelhante ao do CPDOC, tendo 

em vista que a sua página inicial possui a opção de abas, que quando acessadas, 

encaminham o usuário para áreas específicas do sítio eletrônico. Assim, logo no 

começo, o indivíduo já consegue ter acesso aos seguintes tópicos: redes sociais da 

Fundação; informações gerais, como missão e valores, organização e apoiadores, 

relatório de atividades e até notícias; informações sobre a vida de FHC e Ruth 

Cardoso; o acervo da Fundação, incluindo o portal de consulta; as iniciativas, desde 

debates até projetos de história oral; galerias de fotos, vídeos e áudios; e por fim, as 

formas de contato com a instituição.  

 

 
 
 
 
 
 

                                                        
3 Disponível em: <https://fundacaofhc.org.br/>. Acesso em: 09 abr. 2021. 
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Figura 4 – Página inicial do site da Fundação Fernando Henrique Cardoso (FFHC) 
 

 
Fonte: Fundação Fernando Henrique Cardoso (2021). 
 

No Portal do acervo, disponível no site da FFHC, é permitido ao usuário 

realizar a pesquisa e posteriormente o acesso aos documentos pertencentes aos 

arquivos custodiados pela Fundação. Assim, essa pesquisa pode ser feita através 

dos gêneros documentais que estão reunidos nos acervos, são eles: audiovisuais, 

iconográficos, objetos, sonoros e textuais.  

Após a escolha do gênero, sendo facultativo definir quais irão compor a 

pesquisa, o visitante do site pode realizar a busca através de termos, tanto no 

arquivo como na biblioteca. Ademais, o site disponibiliza ainda o preenchimento de 

outros campos para tornar a consulta ainda mais precisa. Entre os campos 

acrescentados, se encontram: autor, título, descritores (nome, instituição, lugar),  

tipo de atividade/evento, data ou período, especificação de atividade/evento, local de 

atividade/evento, tipo de documento, suporte, acervo, produtor/instituição, viagem 

oficial (nacional e/ou internacional) e busca por conteúdo, no caso de documentos 

textuais.  

 
Figura 5 – Página inicial do Portal de busca 

 

 
Fonte: Fundação Fernando Henrique Cardoso (2021). 
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Sendo assim, é perceptível que a ferramenta de busca e acesso aos 

documentos da FFHC é complexa e abrange campos específicos a serem 

preenchidos, requerendo do visitante ao site, certo conhecimento prévio ou 

experiência com instrumentos de busca nesse padrão. Contudo, a própria instituição 

oferece meios de facilitar e auxiliar o usuário, com um vídeo instrutivo de como 

pesquisar no acervo, além de possuir documentos de apoio, como o glossário de 

atividades e eventos e o glossário de documentos.  

 

Figura 6 – Resultado de uma pesquisa feita no Portal do Acervo de um documento textual já 
descrito e disponível para acesso e download. 

 

 

Fonte: Fundação Fernando Henrique Cardoso (2021). 
 

Com isso, apesar da ferramenta de busca complexa, a Fundação disponibiliza 

recursos que visam auxiliar o usuário. Além disso, vale ressaltar a relevante atuação 

da FFHC no âmbito do acesso à informação, tendo em vista que se encontra 

descrito e disponível, por meio virtual, os documentos dos acervos custodiados, 

independente do gênero.  

 

4.2.3 Fundo de Fernando Henrique Cardoso 

4.2.3.1 Breve biografia de Fernando Henrique Cardoso 

 

Fernando Henrique Cardoso é um ex-presidente da República do Brasil, 

cargo que atuou por dois mandatos consecutivos (1995-2003). Além disso, é 

sociólogo e autor de diversos livros. Nascido no Rio de Janeiro em 18 de junho de 
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1931, FHC é de uma família de militares. Foi casado com Ruth Corrêa Leite 

Cardoso, com quem teve três filhos (FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE 

CARDOSO, 2021). 

No contexto de sua formação e atuação profissional, FHC graduou-se em 

Sociologia pela Universidade de São Paulo (USP), qual tornou-se professor em 

1953, conquistou também os graus de doutor e de livre docente. Atuante na luta e 

defesa do ensino público e da universidade, foi perseguido após o golpe de 1964, 

tendo que viver exilado no Chile e na França, atuando como pesquisador, escritor e 

professor. Retornou ao Brasil em 1968 e assumiu por concurso público a cátedra de 

Ciência Política da USP, contudo, foi aposentado compulsoriamente em 1969 e teve 

seus direitos políticos cassados. Em 1969 criou em São Paulo com outros 

professores e pesquisadores cassados, o Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento (Cebrap), um núcleo de pesquisa e reflexão sobre a realidade 

brasileira. Lecionou também em universidades americanas e europeias. E em sua 

atuação em palestras e artigos, destacou-se como crítico ao regime militar e 

defensor da democracia (FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 2021). 

Sua atuação política inicia-se em 1974, quando coordenou a elaboração da 

plataforma eleitoral do partido MDB. Em 1978, concorreu ao Senado pelo mesmo 

partido e se elegeu suplente de Franco Montoro. Em 1983, com a eleição de 

Montoro para o governo de São Paulo, assumiu sua vaga no senado. Teve 

participação na campanha das Diretas-Já e na candidatura de Tancredo Neves à 

presidência. Em 1985, foi candidato a prefeito de São Paulo e perdeu para Jânio 

Quadros do PTB. No ano posterior, reelegeu-se para o Senado com 6 milhões de 

votos. Foi líder do PMDB no Senado e um dos relatores do Congresso Constituinte 

de 1987/88. Ao fim de 1988, saiu do partido e fundou, ao lado de outros políticos, o 

PSDB. Após o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, em 

1992, assumiu o Ministério das Relações Exteriores do governo de Itamar Franco. 

Em 1993, mudou-se para o Ministério da Fazenda. Em 1994, conseguiu apoio 

parlamentar e criou o Plano Real, um plano de estabilização para a economia 

brasileira (FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 2021). 

A carreira de FHC na presidência inicia-se em 1994, quando deixou o 

Ministério da Fazenda para assumir a candidatura á Presidência da República pela 

associação do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), da Frente Liberal 

(PFL) e Trabalhista do Brasil (PTB). Foi eleito presidente no mesmo ano, sendo 
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empossado em 1995. Após a aprovação, em 1998, da emenda que permitia a 

reeleição de mandados do Executivo, no mesmo ano, FHC e seu vice Marco Maciel 

foram reeleitos no primeiro turno, se tornando o primeiro presidente da história do 

Brasil a ocupar dois mandatos consecutivos. Em 2002, com a vitória de Luiz Inácio 

Lula da Silva nas eleições presidências, Fernando Henrique Cardoso encaminhou o 

processo de transição democrática aos novos representantes do governo 

(FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 2021). 

 

4.2.3.2 Organização do fundo de Fernando Henrique Cardoso 

 

A princípio, vale ressaltar que, para estabelecer a organização do fundo de 

Fernando Henrique Cardoso foi utilizado, além das informações contidas no sítio 

eletrônico da Fundação, o livro Tempo e circunstância: a abordagem contextual dos 

arquivos pessoais publicado por Ana Maria de Almeida Camargo e Silvana Goulart, 

em 2007, e a dissertação de mestrado Organização de Arquivos Pessoais: uma 

análise à luz da teoria e de métodos da Arquivologia, publicado por Lorena dos 

Santos Silva, em 2020.  

O imenso e variado acervo de FHC é composto de textos cartas, livros, 

anotações, fotografias, objetos, vídeos, etc., que foram acumulados não apenas em 

alguns anos de Palácio do Planalto, mas em muitas décadas do titular como 

sociólogo, senador e ministro. Assim, o processo de descrição foi pautado em uma 

abordagem individualizada dos documentos, e referente ao acesso e classificação, 

foram adotados critérios que garantem e preservam a organicidade desses 

documentos, fazendo ligação as atividades que lhes originaram, de modo a 

estabelecer as circunstâncias e o contexto que justificam sua acumulação e guarda 

(FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 2021). 

Com isso, é perceptível que os documentos que compõem o fundo de FHC 

dizem respeito não somente a atuação do titular como presidente da República, mas 

também refletem toda sua vida familiar, seus estudos e as atividades que 

desenvolveu como sociólogo, pesquisador, professor e político (senador, ministro e 

presidente). Ademais, esses documentos estão descritos de forma individual, 

consolidando sua singularidade e suas características específicas, e foram 

organizados segundo a abordagem contextual, ou seja, a partir do vínculo entre os 

documentos e as atividades que o geraram, desempenhadas pelo titular. 
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O fundo de FHC encontra-se dividido em três grandes blocos: o Pré-

Presidencial, o Período Presidencial e o Período Pós-Presidencial. Com isso, o 

primeiro, anterior a presidência de FHC, abarca a infância, os estudos, a vida 

acadêmica e familiar, a pesquisa e produção científica de Fernando Henrique 

Cardoso até sua campanha presidencial em 1994. São em geral documentos 

textuais, além de cartas, retratos e outros documentos que pertenceram ao avô e ao 

pai do ex-presidente (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 28-29 apud SILVA, 2020, p. 

100).  

Já o segundo, o Período Presencial, corresponde ao material acumulado 

durante os dois mandatos presidenciais de FHC, em grande parte, o que transitou 

em seu gabinete, por onde entraram documentos das mais variadas espécies, vindo 

de assessores diretos, ministros, outros membros do Executivo, parlamentares e etc. 

A documentação textual constitui maioria e está acondicionada em mais de mil 

caixas-arquivo. Enquanto isso, na documentação iconográfica, sonora e audiovisual, 

há reportagens que registram os compromissos do ex-presidente, como audiências, 

reuniões, viagens, pronunciamentos, entrevistas, etc. Além disso, em menor 

quantidade, há documentos sonoros e audiovisuais que correspondem a projetos e 

programas, que foram submetidos e/ou oferecidos à Fernando Henrique Cardoso, e 

constituem ainda parte do arquivo mais de 2.000 objetos, de origem variada 

(CAMARGO; GOULART, 2007, p. 30-32 apud SILVA, 2020, p. 101). 

Por fim, o terceiro e último bloco, o Período Pós-Presidencial, traz 

documentos que refletem a vida de Fernando Henrique Cardoso como professor 

universitário, conferencista, articulista, escritor e gestor de entidades nacionais e 

estrangeiras, reunindo os documentos de diferentes linguagens e suportes, que 

representam as atividades desempenhadas pelo titular desde 2003, ao término do 

seu segundo mandato como Presidente da República do Brasil (CAMARGO; 

GOULART, 2007, p. 33 apud SILVA, 2020, p. 102). 

Sendo assim, os documentos do Fundo Fernando Henrique, estão 

organizados de acordo com as funções que o titular desempenhava e estruturados 

em blocos, que foram estabelecidos a partir da atuação marcante do titular como 

presidente. Com isso, o fundo foi dividido com base nos documentos 

produzidos/acumulados e pelas atividades de FHC antes, durante e posteriormente 

a ocupar o cargo de presidente.  
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Ainda, vale destacar que, os objetos pertencentes ao fundo foram tratados 

igualmente ao restante dos documentos de FHC, ou seja, como arquivo e a partir da 

abordagem contextual. Nesse sentido, já no que se refere a biblioteca do Acervo de 

Fernando Henrique Cardoso, ela foi organizada segundo critérios biblioteconômicos. 

Contudo, foi considerado, sempre que possível, a abordagem contextual dada aos 

arquivos, visando a garantia de acesso e o delineamento da ação que originou o 

livro (CAMARGO; GOULART, 2007 apud SILVA, 2020, p. 102).   

 
4.2.3.3 Análise da organização do Fundo de Fernando Henrique Cardoso frente 

à teoria arquivística 

 

Com base nas informações disponíveis no site da Fundação e nas outras 

fontes utilizadas para evidenciar a organização do fundo de FHC, pode-se perceber 

que a metodologia utilizada foi pautada na primazia da abordagem contextual em 

detrimento a qualquer outro procedimento. Isto é, estabelecer um método de 

tratamento do conjunto documental considerando seu vínculo com as 

funções/atividades do titular, que originaram a produção/acumulação desses 

documentos. Assim, a respeito desse método utilizado no fundo de FHC, Camargo e 

Goulart (2007) discorrem o seguinte:  

 

O tamanho e a complexidade do arquivo de Fernando Henrique Cardoso 
exigiram a tomada de uma série de decisões que, ao lado de seu evidente 
sentido prático, buscaram apoio na teoria arquivística. A inexistência de 
modelos descritos coerentes na literatura disponível, a opção por dar 
tratamento individualizado aos documentos (numa tentativa de aproveitar o 
trabalhado realizado pelo sistema de informações da Presidência da 
República na parcela mais voluma do conjunto) e a disposição de incorporar 
livros e objetos ao mundo dos arquivos levaram à formulação de uma 
abordagem inteiramente nova (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 35). 

 

Sendo assim, as autoras já deixam explícito que, mesmo com a complexidade 

do arquivo de FHC, com a escolha de uma descrição feita de forma individualizada 

aos documentos e com a presença de livros e objetos ao acervo do titular, a 

metodologia utilizada no seu tratamento foi fundamentada a partir dos critérios 

estabelecidos pela teoria arquivística. Com isso, apesar da abordagem ter sido 

formulada especificamente para atender a realidade do acervo da Fundação, ainda 

assim, considera as orientações estabelecidas pela arquivística e consegue, através 
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do seu acervo, refletir o vínculo orgânico entre os documentos, o produtor e as 

atividades/funções que os produziram.  

Essa abordagem contextual, ou seja, a relação documento e atividade que a 

produziu, é materializada e perceptível no Portal do acervo da FFHC, presente no 

site, pois na área de pesquisa há um campo nomeado “tipo de atividade/evento”, 

que permite ao usuário realizar uma busca, com base no contexto que determinado 

documento se originou. Dessa forma, o campo possui cerca de 304 termos 

disponíveis, que se referem as funções/atividades que a documentação, custodiada 

pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, contempla e que deram razão para a 

criação/acumulação desses documentos. 

Ademais, há ainda o campo “especificação de atividade/evento” que 

caracteriza de forma mais precisa o contexto dos documentos. Nesse campo, o 

usuário tem acesso há cerca de 11.994 termos, que singularizam as atividades que 

os documentos refletem e permitem uma busca e acesso mais precisos ao 

documento demandado.  

 

Figura 7 – Portal do acervo da FFHC, com destaque para os campos “tipo de 
atividade/evento” e “especificação de atividade/evento” 

 

 
Fonte: Fundação Fernando Henrique Cardoso (2021).   

 

Assim, é evidente que a abordagem contextual não se limita somente a 

organização fundo, mas também é materializada também no instrumento de busca 
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disponível no site da FFHC. Outrossim, esse fato reforça o uso e eficácia do 

contexto para o tratamento de arquivos pessoais à luz da teoria arquivística, e 

também da  “necessidade de tratar o arquivo pessoal como conjunto indissociável, 

cujas parcelas só têm sentido se consideradas em suas mútuas articulações e 

quando se reconhecem seus nexos com as atividades e funções de que se 

originaram” (CAMARGO; GOULART, 2007, p. 35-36), já que segundo as autoras, foi 

o ponto inicial para estabelecer a abordagem dada aos arquivos de Fernando 

Henrique Cardoso.  

A abordagem contextual também pode ser tratada no âmbito dos arquivos em 

geral, já que segundo Bellotto (2006, p. 38), “o arquivo é órgão receptor [...] e em 

seu acervo os conjuntos documentais estão reunidos segundo sua origem e função 

[...]” Com isso, a autora corrobora a relevância do contexto para o tratamento 

documental, tendo em vista que considera a reunião dos documentos segundo a 

origem e função que os determina, como essencial para a qualificação do conjunto 

como arquivo.  

Na Fundação Fernando Henrique Cardoso, ao contrário do CPDOC, a 

metodologia utilizada foi baseada no contexto de produção e em conformidade com 

a teoria arquivística. Assim, a partir disso, o conjunto documental custodiado é capaz 

de refletir as atividades desempenhadas pelo titular, já que torna claro os vínculos 

orgânicos existentes entre os documentos, atividades e o produtor.  

Como foi possível ver nas informações disponíveis no sítio eletrônico da 

Fundação e nas outras fontes utilizadas, não foram medidos esforços para formular 

a metodologia de tratamento aos arquivos pessoais da FFHC, para que estivessem 

em harmonia com a teoria arquivística e assim, fosse possível garantir a 

organicidade dos documentos e estabelecer as condições e o contexto que 

fundamentam sua acumulação e guarda. Portanto, em divergência aos 

procedimentos de tratamento do CPDOC, que se estruturou em critérios 

biblioteconômicos de organização dos documentos por assunto/tema, a Fundação 

Fernando Henrique Cardoso propôs um método de trabalho, no âmbito dos arquivos 

pessoais face à arquivística, pelo qual é a única forma de identificar as associações 

entre os documentos produzidos por pessoas, sendo esse o caminho a ser 

percorrido no tratamento desses tipos de arquivo, através do contexto de produção.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer do presente trabalho, foi possível observar e rever os conceitos 

basilares da Arquivologia, fundamentais para fomentar qualquer discussão teórica 

na área. Ademais, pôde-se analisar os arquivos pessoais e suas especificidades, no 

âmbito histórico, desde a falta de interesse à esses tipos de arquivo e o tratamento 

dado típico das coleções, até a mudança de perspectiva, considerando os 

documentos de pessoas relevantes, em virtude de seu valor informativo e probatório, 

além de levar em conta suas especificidades perante à teoria arquivística. Por fim, 

de um prisma mais prático que as referências teóricas, foi visto a experiência de 

duas instituições de memória no tratamento dado aos arquivos pessoais que 

custodiam, com base nas informações disponibilizadas em seus sítios eletrônicos.  

A partir da revisão de determinados conceitos fundamentais que permeiam o 

cenário arquivístico, é perceptível que esse processo de levantamento e análise 

dessas concepções é essencial para fomentar e basear e qualquer discussão teórica 

na área, principalmente no que diz respeito aos arquivos pessoais. Já que, no início 

da formulação desses conceitos clássicos, predominantemente consideravam-se 

somente os documentos de instituições públicas como arquivo, ficando os arquivos 

de pessoas à responsabilidade das bibliotecas, sendo tratados como coleções.  

Entretanto, esse contexto foi alterando-se com o decorrer do tempo e os 

avanços com a prática historiográfica, como já visto, e os arquivos pessoais 

passaram a conquistar certo destaque nas discussões teóricas. Assim, com o 

aumento do interesse por esses arquivos, foi possível observar teóricos da área que 

dissertam e defendem a legitimidade e a posição dos arquivos pessoais inseridos na 

teoria arquivística, ou seja, como parte constituinte da definição de documento de 

arquivo.  

Desta forma, como foi evidenciado no decorrer do trabalho, os arquivos 

pessoais apesar de possuírem suas especificidades, devem ser vistos e tratados 

como objetos da Arquivologia, já que são dotados das mesmas características 

intrínsecas a todos os documentos de arquivo, como: imparcialidade, autenticidade, 

naturalidade, organicidade e unicidade. Para isso, é necessário aproximá-los dos 

conceitos basilares arquivísticos e tratá-los a partir do seu contexto de produção, 

tendo que qualquer tratamento alheio à análise contextual de ser verificado, sob o 

risco de comprometer o caráter arquivístico dos documentos. 
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Já referente às experiências das duas instituições de memória escolhidas 

para compor este trabalho, o Centro de Pesquisa e História e Contemporânea do 

Brasil (CPDOC) e Fundação Fernando Henrique Cardoso (FFHC), obteve-se alguns 

resultados sobre o tratamento dado aos arquivos pessoais que as instituições 

custodiam, com base nas informações disponibilizadas virtualmente em seus sítios 

eletrônicos.  

No site CPDOC, foi analisado o fundo de Anísio Teixeira e, após verificar 

como as séries estão compostas, nomeadas e descritas, conclui-se que, foram 

organizadas a partir de termos genéricos e que envolvem assuntos sobre a vida do 

titular, não representando com precisão as funções e atividades que o titular do 

acervo desempenhava em vida. Com isso, fica evidente que o arquivo pessoal 

recebeu um tratamento baseado nos assuntos, sendo alheio ao orientado pela teoria 

arquivística, conforme já visto no decorrer deste trabalho.  

Já na FFHC, em seu sítio eletrônico, foi analisado o fundo do ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso e, após verificar as descrições e organização das 

séries, foi possível reparar que receberam um tratamento minucioso de acordo com 

a análise contextual dos documentos que compõem o arquivo e com base nas 

funções e atividades que o titular do acervo desempenhava. Sendo assim, pode-se 

concluir que o arquivo pessoal de Fernando Henrique Cardoso foi tratado de acordo 

com os preceitos e orientações da teoria arquivística, podendo seu acervo recompor 

com totalidade e precisão a vida do titular.  

A relevância dos resultados obtidos colabora no fomento de discussões de 

ordem teórica e prática referente aos arquivos pessoais, que por algum tempo 

estiveram fora da ótica arquivística e submetidos a tratamentos de experiências 

biblioteconômicas. Porém, este contexto vem se alterando com o decorrer do tempo, 

e cada vez mais artigos e outras referências na área discutem e abordam a temática 

dos arquivos pessoais, objeto de múltiplos interesses e essencial para a 

Arquivologia. Por isso, é necessário maior incentivo às produções teóricas e práticas 

que visem discutir e defender a legitimidade dos arquivos pessoais face à teoria 

arquivística.  
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