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RESUMO
Desde 1894, A Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias tem realizado um
trabalho pioneiro na reunião e disponibilização da documentação referente às famílias,
dedicando tempo e recursos para coletar e compartilhar registros de importância
genealógica. O presente trabalho tem como objetivo demonstrar como o documento de
arquivo contribui para a pesquisa genealógica na busca pela história familiar, a partir de
um estudo de caso do projeto Family Search, da referida instituição. Como objetivos
específicos o presente trabalho: a) apresenta o conceito de genealogia familiar, a partir de
uma revisão de literatura; b) descreve o trabalho de genealogia realizado pela Igreja de
Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Com relação aos fins, essa pesquisa se
caracteriza como descritiva e no tocante aos meios é bibliográfica e documental,
utilizando-se de um estudo de caso para demonstrar a importância dos documentos de
arquivo disponibilizados pelo projeto Family Search para o conhecimento da história
familiar.

PALAVRAS-CHAVE: FamilySearch; História familiar; Documento de arquivo;
Genealogia;

ABSTRACT
Since 1894, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints has done pioneering work in
gathering and making available documents concerning families, devoting time and
resources to collecting and sharing records of genealogical importance. This research
aims to demonstrate how the record contributes to genealogical research in the pursuit of
family history, based on a case study of the Family Search project of the aforementioned
institution. As specific objectives this research: a) introduces the concept of family
genealogy, from a literature review; b) describes the genealogy work performed by the
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and. This research is characterized as
descriptive, and as to the means, it is bibliographic and documental, using a case study to
demonstrate the importance of the records made available by the Family Search project
to the knowledge of family history.
KEYWORDS: Family Search Project; Family History; Records; Genealogy;
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1 INTRODUÇÃO

Já imaginou quantas pessoas formam você? Seus antepassados deixaram marcas
inimagináveis e conhecendo-os, torna-se possível conhecer melhor a si mesmo. A
genealogia e/ou estudo dos antepassados e da história da família é um dos passatempos
mais populares do mundo. Pessoas de todas as religiões e nacionalidades gostam de
descobrir de onde vêm.
Para os membros de A Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, no
entanto, aprender sobre a história da família é mais do que um esforço casual. Os santos
dos últimos dias (como preferem ser chamados) acreditam que a vida na Terra faça parte
da existência eterna que teve início muito antes de nascerem, quando viviam com Deus
como seus filhos espirituais. Além disso, acreditam que vieram à Terra para serem
provados, passarem por experiências para se desenvolverem e demostrar sua obediência
aos mandamentos de Deus; com a morte, o espírito deixaria o corpo e iria ao mundo
espiritual, onde continuariam a aprender e a progredir. Segundo suas crenças, as famílias
são eternas. Portanto, para eles, torna-se fundamental estreitar o relacionamento com
todos os membros da família, tanto os vivos quanto os falecidos.
Pessoas em todo o mundo parecem ser levadas a descobrir suas raízes e fazer
conexões familiares. Milhões de consumidores estão agora se voltando para os motores
de busca e DNA para responder às perguntas sobre sua árvore genealógica. À medida que
os arquivos da Internet e a inovação continuam a se expandir, as árvores genealógicas
também crescem e descendentes em todo o mundo continuam a se encontrar. Por trás
desse movimento, encontra-se o Family Search, uma organização sem fins lucrativos, que
oferece registros genealógicos. É executado pelA Igreja de Jesus Cristo dos santos dos
últimos dias e desempenha um papel fundamental na facilitação dessas descobertas
genealógicas e reuniões.
Desde 1894, A Igreja de Jesus Cristo tem dedicado tempo e recursos para coletar
e compartilhar registros de importância genealógica. Devido à cooperação de arquivos
governamentais, igrejas e bibliotecas, a Igreja criou a maior coleção de registros
familiares do mundo, com informações sobre mais de 3 bilhões de pessoas falecidas. Esse
esforço foi originalmente facilitado pela Sociedade Genealógica de Utah e agora por meio
do Family Search,
A Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias realiza um trabalho pioneiro
na reunião e disponibilização da documentação referente às famílias e sua gênese,

oferecendo à sociedade elementos para que qualquer cidadão possa estudar a história de
sua família, ou seja, sua genealogia. No entanto, em que pese a importância das ações
desenvolvidas pela Igreja que realiza não apenas um trabalho social, mas também de
preservação dos documentos de arquivo, ainda não temos um trabalho, no âmbito da
Arquivologia, que relate as ações referentes aos estudos da genealogia familiar no âmbito
da Igreja e sobre como os documentos de arquivo fomentam essa iniciativa. Com base
nesta informação, o presente projeto de pesquisa, desenvolvido como um Trabalho de
Conclusão, no curso de Arquivologia da Universidade Federal Fluminense tem como
objetivo demonstrar como o documento de arquivo contribui para a pesquisa genealógica
na busca pela história familiar, tendo como base o projeto Family Search Para tanto, os
seguintes objetivos específicos são apresentados:
•

Apresentar o conceito de genealogia familiar, a partir de uma revisão de
literatura.

•

Descrever o trabalho de genealogia realizado pela Igreja de Jesus Cristo dos
santos dos últimos dias.

•

A partir de uma revisão de literatura, apresentar o conceito de sub-registros e
discorrer como o mesmo interfere diretamente na busca familiar.

No que tange à metodologia, trata-se de uma pesquisa teórica descritiva; quanto
aos meios, classifica-se a pesquisa como bibliográfica e documental, uma vez que se
realiza uma revisão de literatura em artigos e livros da área, a fim de definir os conceitos
de documento de arquivo, autenticidade, genealogia, entre outros. A pesquisa é
documental porque foram utilizados documentos além daqueles bibliográficos. Por
realizar um estudo profundo sobre a base Family Search, pode-se classificar a pesquisa
como um estudo de caso.
Além da justificativa acadêmica, o presente estudo tem, também, uma justificativa
pessoal. Como membro da Igreja, a autora do estudo acompanha de perto o trabalho
desempenhado pelo FamilySearch com o apoio da Igreja De Jesus Cristo oferecendo a
todas as pessoas (membros ou não) acesso às informações de suas próprias famílias,
trazendo a elas o sentimento de pertencimento a algo, pertencimento a uma comunidade,
além disso, o estudo genealógico permite um encontro pessoal no decorrer de tantas
histórias; realmente é preciso olhar para trás para compreender o futuro.
Por meio do estudo genealógico, é possível conhecer nossos antepassados e passar
a amá-los mais. Podemos ser inspirados por suas histórias de coragem e fé, além de
transmitir esse legado aos nossos filhos e às gerações futuras. Esses são benefícios

duradouros que são frutos do trabalho de história da família, mas não são as razões
principais do grande esforço da Igreja de reunir registros genealógicos. Todo o empenho
da Igreja em relação à história da família é direcionado para suprir a necessidade de um
“elo de ligação (…) entre os pais e os filhos” (Smith, Joseph; Doutrinas &Convênio
128:18, 1997. p .301)
A presente pesquisa é pioneira no assunto, o que possibilitará uma visão na
temática abordada, novas oportunidades e caminhos no meio acadêmico e muito
crescimento pessoal a todos que se permitirem mergulhar no mundo da história familiar.
Nesse sentido, espera-se, como resultado da pesquisa, elucidar o papel do documento de
arquivo para a busca e conhecimento da história familiar e apresentar o projeto Family
Search como uma ferramenta para esse conhecimento.
Nesse contexto, o trabalho está dividido em seis seções, contando com esta
Introdução. A seção 2, Genealogia e Arquivo: conceitos fundamentais, apresenta
conceitos importantes para a pesquisa, como genealogia, memória e as funções do
documento de arquivo; a seção 3, Identidade Individual: um vínculo genealógico, expõe
informações importantes de como se familiarizar com a genealogia pode auxiliar na
identidade individual do indivíduo ; a seção 4, A Igreja de Jesus Cristo dos santos dos
últimos dias e o Projeto FamilySearch , discorre sobre a ligação entre a crença dos Santos
Dos Últimos Dias e a criação do Projeto FamilySearch, além disso, apresenta um dos
processos de indexação dos documentos na plataforma e o passo a passo de acesso à
mesma para iniciantes; na seção 5,Sub-registro, disserta sobre a grande quantidade de
cidadãos que não possuem a certidão de nascimento afetando assim, além de direitos
básicos de cidadania, a construção da árvore familiar; para finalizar, na seção 6,
Conclusão, é apresentado a junção final das ideias expostas neste trabalho de conclusão
de curso.

2. GENEALOGIA E ARQUIVO: CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Cada um de nós descende e depende de outros membros de nossa espécie[...].
Mesmo se nosso espírito recusa sabe-lo, e mesmo se decidimos não procriar,
nosso corpo prolifera dessa descendência e dessa dependência. Não caímos do
céu, mas crescemos em uma árvore genealógica. (2014:4)

O Vocabulário Treccani (1994) define que a genealogia como uma disciplina
auxiliar da História, que estuda a origem e a linhagem das famílias com o fim de traçar
um mapa das ligações biológicas e de afinidade entre diferentes indivíduos e gerações.
De acordo com o Dicio: Dicionário Online Português (2009) Genealogia significa:

[...] O estudo que tem por objeto a pesquisa da origem e da filiação das
famílias; estirpe, linhagem. Exposição cronológica da filiação de alguém cujas
investigações possibilitam o conhecimento de sua descendência a partir de seus
ancestrais. [Por Extensão]. Levantamento seguro dos membros da família,
representado em forma de árvore.

Segundo Carlos Wizard Martins em sua palestra ao Family Search Gerações em
novembro de 2020, “a palavra genealogia já esteve entre os 5 temas mais procurados no
Google”, o que demostra que existe um anseio natural por parte do ser em encontrar suas
origens, recuperar suas raízes, se reconhecer nelas e principalmente encontrar
informações sobre sua história.
A pesquisa genealógica se tornou uma atividade extremamente popular, e tem
provocado um impacto importantíssimo nas formas de entendimento do passado e das
origens pela população em geral; segundo a pesquisadora Regina Poertner (2015. p 1920), no ano de dois mil e quinze, as buscas genealógicas eram a “terceira maior atividade
na internet, perdendo apenas para o comércio e para a pornografia.”
De acordo com a entrevista cedida por Fábio Falcão Lucas, Gerente Geral
do FamilySearch no Brasil, para a rádio Mega Brasil Comunicação, “o país é de longe o
que mais pesquisa genealogia e história da família na região. Muitas vezes em busca de
mais informações para os processos de reconhecimento de cidadanias e formação da
árvore genealógica”. O Brasil é um dos países que mais acessa a plataforma do
FamilySearch, ele continua dizendo: “Em 2020, durante a pandemia, a procura por esses
dados por parte dos brasileiros aumentou 20% em relação a 2019. Em toda a América
Latina, os acessos do país ao portal representam cerca de 40% do total.”

Em 2004, Jerome de Groot, em uma conferência promovida pela International
Federation for Public History, chamou a atenção para este fenômeno e considerou que
ele representava um desafio para a historiografia estabelecida e para as práticas de história
pública, convidando os acadêmicos a estudarem as várias dimensões em que atuam a
genealogia e a história familiar, estabelecendo o contexto local, nacional e internacional
para as investigações, e as consequências e implicações de tamanha explosão no interesse
genealógico contemporâneo para a imaginação cultural, para a história e para o
conhecimento.
Pessoas de todas as religiões e nacionalidades gostam de descobrir de onde vêm;
com a pandemia do Novo Coronavírus que tem assolado a população mundial, e tantas
famílias sendo obrigadas a permanecer em isolamento, o desejo de aprender mais sobre
as gerações passadas tem crescido. Com as novas restrições, as famílias têm tido mais
tempo de compartilhar histórias da infância, analisar os antigos álbuns de fotos e o desejo
de aprender mais sobre seus ancestrais (que antes era sufocado pela correria do dia a dia)
tem aflorado. Por conta desse afastamento, muitas pessoas têm tido o desejo de se
reencontrar, de se conectar, de entender melhor suas origens e seu papel na sociedade.
Ao buscar pela palavra Genealogia na Enciclopédia Treccani, é possível ver que
a priori, o estudo genealógico foi adotado exclusivamente em tempos passados pela elite,
e que à época, servia mais ao desejo de afirmar algum prestígio das famílias e legitimar
suas pretensões ao poder do que à documentação da história e preservação da memória
em si. Por volta do fim do século XVII que esse estudo passou a ser investigado de
maneira científica.
A genealogia pode ser ascendente, (Figura 1) partindo do sujeito presente e
retrocedendo pelas gerações antepassadas, ou descendente, partindo do fundador da
família e acompanhando o progresso da sua posteridade.

Figura 1: Ilustração de Genealogia

Fonte: VIDEIRA, 2016

Ela é uma ciência que estuda a origem, a evolução e propagação das várias
gerações de uma família tendo como base as informações encontradas em documentos
escritos como certidões de nascimento, casamento, e óbito por exemplo, bibliografia
histórica, arquivos cívicos, familiares, judiciais, militares e religiosos, correspondência,
lápides e outros.
O estudo genealógico enriquece a identidade pessoal e familiar e sua inscrição na
história; ao buscar o sentido da vida, é possível observar no interior da rede de vínculos
familiares que o sentido é forjado. É no meio da complexidade familiar que se encontram
os meios necessários para assegurar o pertencimento e a autonomia de um membro que a
compõem.

2.1 Memória
“Desde a mais alta Antiguidade o homem sentiu necessidade de conservar a
sua própria “memória”, primeiro sob a forma oral, depois sob a forma de
grafite e de desenhos, e, finalmente, graças a um sistema codificado, isto é,
com símbolos gráficos correspondentes a sílabas ou a letras. A memória assim
registrada e conservada constitui e constitui ainda a base de toda e qualquer
atividade humana: a existência de um grupo social seria impossível sem os
registros da memória, ou seja, sem arquivos” (LODOLINI, 1989 apud
BARROS e DULCE, 2009, p. 57)

A genealogia tem associações profundas com uma ampla variedade de políticas e
ideologias raciais, sociais, culturais e é um elemento fundamental na estruturação e
funcionamento das sociedades. A princípio, a memória poderia ser compreendida como
algo individual, mas segundo Pollak (1992, p.211), a memória deve ser vista “como um
fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações, mudanças
constante”, firmando-se assim no objeto, na imagem, no espaço e no suporte.

A história da humanidade foi construída no esquecimento daquilo que Paul
Valéry chamou de as duas maiores invenções da humanidade. O passado e o
futuro. Sem passado e sem futuro, esta história oficial esvazia não apenas
nossos pensamentos, mas principalmente a própria ideia de História. Narrar a
história de um povo a partir apenas do tempo presente, tempo fragmentado,
direcionado,” instante fugido” tido como único tempo real, é negar a
articulação de épocas e situações diferentes. O simultâneo tempo da história e
o pensamento do tempo (NOVAES, 1992, p.9 apud BARROS e DULCE,
2009, p. 57)

As visitas a cartórios, igrejas e arquivos públicos podem auxiliar muito na busca
por mais informações, mas também pode-se valer de tradições orais e imagens. A partir
dessa busca então, torna-se possível iniciar os estudos para a construção de uma árvore
genealógica de uma família com nomes, datas e lugares por onde andaram os
antepassados, de modo “que sejam mantidos vivos na memória de seus descendentes.”
(MORAES,2021)
A genealogia era usada para comunicar mensagens políticas e simbólicas e
afirmar a continuidade da ideologia, antes do que para estabelecer a verdade
histórica. De fato, até o início do século XVII, as genealogias eram geralmente
baseadas em tradições que eram mais próximas da história oral do que da
história escrita. Essa história escrita, por sua vez, se baseava em fontes citadas
evasivamente ou alegadamente perdidas, quando não eram meramente
falsificadas, tudo no intuito de ocultar sua origem na tradição oral.
(TREVISAN,2015)

Isso significa que no passado, muito da genealogia era confiado nas tradições
orais, na lembrança do povo. Segundo Krzystof (2000, p. 507) “toda memória é em

primeiro lugar uma faculdade de conservar os vestígios de que pertence já em si em uma
época passada”, isso acontece com todos, tanto animais quanto seres humanos, esse é um
estado da mente provocado pelo contato com seres, acontecimentos e objetos que
perduram quando o elemento que o originou desaparece há um período’.

Diferentemente da prova jurídica, do saber administrativo, do conhecimento
científico e técnico, que exige restituição escrita, a memória tem uma função
mais política e simbólica do que testemunhal. A memória é aquela fala que
circula nas noites de vigília, que passeia de aldeia em aldeia de um lado a outro
do reino, palavras com as quais um povo se reconhece e comunica (DELMAS,
2010.p 41

Segundo Lowenthal (1989) a memória, ao contrário da história, não seria um
conhecimento intencionalmente produzido [...] ela se torna um guia para o passado,
transmissor de experiências, simultaneamente seguro e dúbio. A função da memória não
é preservar o passado, mas, segundo o autor, é adaptá-lo, enriquecendo e manejando o
presente. A memória é um projeto, uma visão do passado no presente.
Independentemente de como for, todo conteúdo de uma memória particular
desaparece, mas em se tratando do homem, os fragmentos de uma época passada, podem
ser disseminados sob formas de criação exteriores ao próprio ser, como os relatos
transmitidos de uma pessoa para a outra, os escritos, os desenhos, as esculturas e

os

documentos. Para Pomiam (2000, p. 508) “qualquer fragmento de um ser ou de um objeto
inanimado (...) pode ser transmitido de indivíduo para indivíduo de geração para
geração”. Imagens e relíquias são exemplos de uma memória coletiva, uma memória que
tem a capacidade de conservar sinais e vestígios de que pertence a um passado remoto.
O homem possui a capacidade única de criar- de maneira intencional – elementos
para reconstruir situações semelhantes, já vividas nos momentos em que o ser ou o objeto,
agora presente em forma de elemento/resíduo, possui ainda toda sua forma originária.
Além de ter a capacidade de repetir comportamentos aprendidos, o indivíduo também
aprende a ressuscitar as impressões, sentimentos já vividos e acontecimentos no passado.

Mas não é apenas nas células do DNA que existem arquivos. Também o
sistema nervoso do homem é um arquivo. A pitoresca locução ´fulano é um
arquivo tem, pois, sua contrapartida em nosso organismo. A memória humana
está organizada em fichas e pastas que são os neurônios, onde se grava tudo o
que acontece na vida, o despertar da consciência. ... Dizem os dicionários que
´memória` é a faculdade de reter (conservar e readquirir ideias, impressões,
imagens e conhecimentos obtidos anteriormente). Exatamente como no
arquivo. Em alguns indivíduos, a recuperação se faz facilmente (são as
chamadas memórias de elefante ou de anjo), em outros a recuperação se faz
lenta ou imperfeitamente (são as memórias de galo). Mas sempre haverá o

arquivo completo de toda a vida, utilizável ou não segundo a qualidade da
memória. “(MIRANDA NETTO, 1982 apud JARDIM, 1995, p.4)

No geral, a memória permite que as pessoas reconstruam no tempo uma relação
entre o passado e o presente e isso é super válido quando se fala de memória coletiva do
homem, que também pode ser formada por objetos obtidos naturalmente.
A invenção da escrita também é um verdadeiro marco que contribui no processo
de formação da memória coletiva; agora não se transmite apenas tradições orais de
geração para geração, transmite-se também documentos, textos de todos os tipos e isso
possibilita modificar a maneira como o passado é visto; é a relação entre episódios vividos
e a sua transmissão que produz a memória e o documento de arquivo é o fruto dessa
junção, ele é uma das formas de propaga-la.
Pomiam (2000. p. 511) diz em seu texto que: “A tradição oral é contínua e flexível,
os acontecimentos ocorridos no intervalo que separa o presente do passado tornam-se
imperceptíveis, assimilando-se aos do passado verdadeiro.” A transmissão oral é volátil,
já os documentos escritos possuem uma longa duração, principalmente nos primórdios
dos tempos, onde eram escolhidos materiais particularmente resistentes ao desgaste,
fazendo assim com que o documento acumulasse muito significado, preenchendo as
bibliotecas e arquivos de conteúdo, tornando-se assim, visível a todos.
Os documentos escritos oferecem a possibilidade de perceber a diferença entre o
passado e o presente “supostamente “separados por um intervalo de tempo durante o qual
aconteceu algo, diferentemente da tradição oral, na qual a relação passada – presente é
quase que imediata porque um é consequência do outro. Para Pomian (2000, p. 512) “todo
documento é parcial” porque é um vestígio de toda recordação”, porém o autor também
cita que “se interessa, [o documento] é porque [ele] permite conservar uma relação com
o passado e também (...) permite remontar o tempo e encontrar algo da completude
original perdida”.
Para Robert (1990, p.137) “os arquivos constituem a memória de uma organização
qualquer que seja a sociedade, uma coletividade, uma empresa ou uma instituição, com
vistas a harmonizar seu funcionamento e gerar seu futuro. Eles existem porque há
necessidade de uma memória registrada”.
Segundo a linha de raciocínio de Barros e Dulce (2009) é através do documento
que “torna-se possível compreender a transição das tradições orais para a sua produção
moderna nas sociedades como um todo. “

Isto é confirmado através do êxito das biografias históricas e autobiografias,
ambas possuem como propósito auxiliar as pessoas a escreverem suas próprias memórias.
Os escritores sentem o desejo/necessidade de falar sobre si, tornando-se assim, modelo,
referência e identificação ao leitor. As personalidades escrevem para elas e para sua futura
geração, fortalecendo assim a necessidade de uma transmissão.

2.2 O Arquivo e a Sociedade: uma relação intrínseca

Um dos focos desta pesquisa é trazer o entendimento de que o arquivo se mantém
vivo e atuante no meio da sociedade que o criou, auxiliando na mediação entre o tempo
e os acontecimentos passados. Desde os primórdios, o arquivo era utilizado como fonte
de informação para melhor compreensão de acontecimentos que influenciam na formação
de um grupo/uma comunidade e/ou uma geração passada.
Por meio dos arquivos, histórias são contadas e elas auxiliam diretamente no
entendimento da sociedade e isso se tornou possível através dos homens que gostariam
de externar de forma física os pensamentos, passando assim a registrar seus feitos e
informações que viam como memoráveis.
O arquivo [...] representa um forte meio necessário para a definição social e
cultural, assumindo, assim, uma postura de mediação na conquista de direito,
no que tange à aquisição de informações e à criação de novos conhecimentos.”
(BARROS e DULCE, 2009, p.60)

Segundo Burke (2003, p. 110) “desde o tempo dos antigos assírios, se não antes,
os governos estiveram interessados em coletar e armazenar informações sobre os povos
que controlavam”. O arquivo é retrato da sociedade, e, sendo assim, reproduz as fases
pelas quais os homens, ao longo do tempo, agiram pelo mundo. Os documentos retratam
as atividades humanas e coletivas relacionadas à política e à religião, e que foram
registrados em diferentes suportes até as mais variadas e avançadas formas de se registrar
uma informação dos dias atuais (PORTO, 2013, p. 26)
Como instituição, os arquivos existem pelo menos desde os séculos IV e V na
Grécia Antiga. Sendo conservados e transmitidos desde tempos imemoráveis, a maioria
dos documentos estava registrada e guardada em suportes de rolos de papiro, até
aproximadamente o século III da Era Cristã (SCHELLENBERG, 2006, p. 25) porém,
para Peter Burke é na Idade Moderna que, devido a centralização da administração, “os
governantes passaram a necessitar de mais informações sobre a sociedade” (BURKE,
2003 p.111). Eles precisavam de todo o tipo de informações documentadas desde

registros de nascimentos, renda, casamentos, preços de produtos a certidões de óbitos;
mas foi apenas entre os séculos XVIII e XX que ocorreu o período em que tais instituições
se transformam em patrimônio da nação e não mais propriedade particular dos monarcas.
Com o crescimento da produção de documentos, fez-se necessário a construção
de edifícios voltados especificamente para a guarda dos registros (que nessa época, ainda
tinham um olhar para a administração do Estado/realeza) e foi apenas na Revolução
Francesa, com a criação dos Arquivos Nacionais na França que o acesso ao público foi
cedido, garantindo à sociedade o acesso aos documentos. Foi nesse período que o Estado
passou a assumir a responsabilidade pela manutenção e acesso aos documentos
(DURANTI, 1996)
Apenas após o Decreto do dia 12 de setembro de 1790, na França, ocorreu a
criação, pela primeira vez na história, de uma instituição de custódia documental
pertencente à nação. Ainda de acordo com o arquivista T.R. Schellenberg, “nele deveriam
ser guardados os documentos da Nova França, documentos esses que traduziam suas
conquistas e mostravam suas glórias” (p. 26).
Estabeleceu, em todo território nacional, uma administração dos arquivos
públicos. Por esse decreto, os Archives Nationales passaram a ter jurisdição
sobre os documentos dos vários órgãos do governo central, em Paris, os quais
mantinham, até então, seus próprios depósitos de arquivos sobre os
documentos das províncias, comunas, igrejas, hospitais, universidades e
famílias nobres e sobre os arquivos distritais nos quais foram colocados,
durante a Revolução, os documentos dos órgãos municipais extintos.
(SCHELLENBERG, 2006, p. 26-27).

Neste mesmo decreto, o acesso aos documentos como direito foi instituído para
toda a população e o caso francês tornou-se um divisor de águas na história dos arquivos
uma vez que estabeleceu uma administração nacional desta instituição.
“Na idade média, a função de provas dos direitos era a principal causa de
conservação dos documentos, enquanto a da memória ia se desenvolvendo.”
(DELMAS,2010).
O desenvolvimento da utilização de documentos acompanha o crescimento
vertiginoso da vida do homem e suas interações. Delmas defende a ideia de que os
arquivos aumentam proporcionalmente ao acúmulo de cargos/relações pessoais e
interpessoais que o homem desenvolve com o decorrer do tempo, como os laços
familiares, as profissões, as religiões e regiões, os países, as comunidades e afins.
Segundo o autor “quanto mais documentos são usados para (...) que registrem seus atos

(...), mas eles produzem e conservam arquivos.” (DELMAS,2010. p 19), ainda segundo
ele, o arquivo é indispensável para um bom funcionamento de uma sociedade organizada.
Por acompanhar o desenvolvimento e a evolução da sociedade, Delmas apresenta
4 tipos de funções e utilidades essenciais do arquivo: provar, lembrar, compreender e
identificar, todas elas sofreram suas próprias alterações de acordo com o decorrer do
tempo.
2.2.1 O arquivo para provar

Como discutido anteriormente, uma das primeiras razões para a conservação dos
documentos escritos foi a de prova. Por conta da preservação dos registros, foi possível
acessar documentos que eram provas jurídicas, por exemplo, vários anos depois de sua
criação.
Para Delmas (2010, p. 24) “a duração dos arquivos se torna possível com a
estabilização das instituições, das pessoas ou das famílias e a sedentarização”, isso
significa que quanto mais as pessoas vão se fixando em um determinado lugar, criando
raízes, lares, vilas, cidades, maior é a longevidade do documento, isso porque os
documentos jurídicos dão fundamentos aos direitos e obrigações, sejam elas públicas ou
privadas.
Atualmente, a ideia de prova cresce a cada dia, conforme a população vai se
desenvolvendo e o número de atos civis aumentando (como casamentos, batismos,
falecimentos). No Brasil, há vários sites e projetos (como o site do Family Search) ou do
Museu de Migração em São Paulo que se dedicam a ajudar as pessoas a encontrarem
vestígios que servem de prova da origem de seus descendentes, o que possibilita aos
cidadãos utilizarem esses documentos para requerer a dupla cidadania, por exemplo. É
por conta dessa função que geralmente quando haviam guerras, um dos primeiros lugares
que eram destruídos, eram os cartórios e/ ou as locações detentoras dos arquivos
destruindo assim, as provas de nacionalidade, direitos e propriedades dos habitantes e
outros.

2.2.2 O arquivo para lembrar

Lembrar é uma atividade do cotidiano de todas as pessoas, há sempre algo de
importante a ser lembrado. Com a multiplicação das ações administrativas e com o
constante aumento da interação em todos os âmbitos, tanto no setor público, quanto no
privado, surge a necessidade de lembrar as razões que motivaram os atos, que basearam
as ações. De acordo com Delmas (2010, p. 28), “guardar o rastro das [...] ações para poder
referir-se a elas adquire uma importância tão grande quanto a da prova jurídica. Lembrar
não se limita a consulta dos documentos produzidos ou conservados, além disso, a
preocupação de arquivar a experiência dos antigos, unir os saberes, é real. Delmas (2010)
nos conta sobre um incidente em uma pequena cidade da França, quando um forno pegou
fogo, paralisando uma máquina que só pôde ser consertada pelos funcionários
aposentados, pois não havia registro de como repara-lo. para reparar os danos e evitar
assim um custo maior.” Para os serviços públicos e para as empresas, os arquivos,
preservadores da memória, constituem não apenas um bom instrumento de gestão, mas
uma segurança.”

2.2.3 O arquivo para compreender

Os arquivos são uma imensa fonte de conhecimento. Através deles por exemplo,
as pesquisas históricas sobre o acompanhamento do movimento positivista foram
possíveis. Os arquivos forneceram toda a documentação científica necessária para que
isso fosse realizado. A partir do século XVI os arquivos preservaram documentos
científicos e técnicos e segundo Delmas (2010), o seu uso foi progressivamente ampliado.
Houve um caso Francês muito interessante que mostrou ao mundo como os
arquivos formam uma valiosa fonte de trabalho e podem ser uma memória de estudo. Foi
a história do inventor da pílula do dia seguinte, o professor Étienne-Émile Baulieu, que
se aposentou e decidiu ir para os Estados Unidos. Ao chegar no país, um laboratório e
toda a equipe de pesquisa o aguardavam para prosseguir com os estudos para a
continuação das pesquisas; para que a mesmas pudesse ser realizada, eram necessário a
posse dos arquivos científicos iniciais, o professor levou consigo os seus arquivos
científicos. O laboratório Francês indignou-se com a transferência mostrando ao mundo
o conflito de interesses entre laboratório e pesquisador. Os dois necessitavam dos
arquivos para continuar as próprias pesquisas. Exemplos como esse provam que um
documento, aparentemente irrisório pode obter grande valor científico e que não se
limitam apenas ao suporte do papel. Delmas diz que “Esses conhecimentos têm também

um valor econômico. Algumas instituições comercializam informações.” (DELMAS,
2010. p.38) Provando assim que os arquivos também são uma fonte comerciável.

2.2.4 O arquivo para identificar.

Não se deve crer que a necessidade de identificação seja antiquada e muito menos
que seja uma primordialidade das pessoas; a identificação envolve comunidades, grupos
sociais e todos que se sentem desestabilizados pela modernidade, ela também envolve um
sentimento de pertencimento. O sobrenome também é um fator de identificação.
O arquivo serve para identificar o pertencimento a uma família, uma nação, para
reafirmar a necessidade da transmissão, para trazer a luz uma lembrança social, para o
conhecimento das origens, tornando a função da identificação como “uma utilidade moral
e psicológica’ (DELMAS, 2010.p 39). Muito além das comunidades nas quais os
indivíduos são inseridos, como família, igreja, aldeias, as empresas também demostram
a necessidade de recorrer aos arquivos para olhar para os seus.
Todas as mudanças da sociedade que surgiram no último meio século como: As
modificações de legislações familiares, adoções no exterior que se multiplicaram e outras
mudanças jurídicas fazem com que os documentos de arquivos sejam o único caminho de
equilíbrio para todas as histórias cujo o depositário são os serviços de arquivo. De acordo
com Delmas, uma das primeiras preocupações quando os Estados africanos ganharam sua
independência, foi a de estabelecer Arquivos Nacionais. “Os arquivos servem aos regimes
e aos novos Estados como meio de enraizarem-se no tempo, com mais solidez”
(DELMAS, 2010. p 51). A partir da década de 60, depois da crise do petróleo, muitas
empresas tem desenvolvido a chamada cultura da empresa, onde recorrem aos arquivos
para que a história da instituição seja contada aos seus membros, revelando assim, a
identidade da companhia. Tendo como principal foco criar o sentimento de orgulho de
pertencimento nos seus funcionários, provocando nos mesmos, uma confiança no futuro.

3. IDENTIDADE INDIVIDUAL: UM VÍNCULO GENEALÓGICO

O conhecimento de suas origens é essencial para o desenvolvimento do homem.
Segundo Delmas (2010), os sociólogos e antropólogos alertam que a falta de transmissão
das raízes, por meio da família e da escola, “é um dos fatores que levam indivíduos a

incapacidade de se reconhecer como parte de uma história coletiva” tornando-se
tendenciosos a desenvolver [...] “neuroses ou comportamentos violentos”, podendo se
associar a extremismos e ideias abstratas.
Não é fácil obter o sentimento de pertencimento a uma família, porém é
impossível não dizer que um dos elementos importantes é a filiação. Fazer parte de uma
família é se encontrar, é entender que tem um papel em um lugar dentro de gerações, é se
enxergar em uma linhagem, é ver uma herança.

Mas a herança que se recebe não é unicamente material ou genética. O que se
transmite de geração em geração. O que faz o elo e dá o sentimento de
pertencer a uma família é muito mais complexo. É da ordem do simbólico,
mas pode estar também no registro de transmissão dos fantasmas.
(PAYEN,2003, p. 211)

Apesar da popularização significativa de práticas genealógicas na sociedade, não
são todas as pessoas que se interessam pelos seus ancestrais, a não ser que haja uma
condição particular que a faça sair do anonimato/ identidade social dando-lhe um nome,
um renome.
Talvez seja comum pensar que um sobrenome seja apenas uma convenção, sem
significado, um nome que somente permite reconhecimento entre os outros, porém, ele
auxilia a identificação de uma pessoa a conectar-se a uma mesma origem, oferecendo
assim, a cada indivíduo, uma importância primordial. Em contra partida, o sobrenome
não evidência apenas um indivíduo, mas os vários indivíduos de uma única família.

Não será por isso que franceses de todas as idades se dirigem aos arquivos para
consultar a documentação do registro civil e os registros paroquiais para
completar sua árvore genealógica? Não é para se ligar a um ilustre ancestral,
mas apenas para se juntar a outros, responder a uma necessidade de identidade,
de identificação que a vida moderna não permite mais (DELMAS, 2010.p 43).

Hoje torna-se tão necessário uma conscientização genealógica de si em uma
família que um grupo e/ou indivíduo antes de seus destinos ao de sua descendência.
Alguns anos atrás era tão fácil encontrar crianças brincando ao redor da casa dos avós,
ouvindo as histórias de familiares, que era transmitida oralmente, as tradições de família
que eram compartilhadas na mesa de jantar, as histórias e acontecimentos do passado;
quase que de maneira tão natural, a cultura, o legado, a riqueza de detalhes, um
reconhecimento pessoal e enraizamento era adquirido pelos ouvintes. Infelizmente, esse
tipo de transmissão quase não é mais visto, não com tanta frequência já que as televisões
e mídias sociais detêm a maioria da atenção. Com base nisso, torna-se comum o

questionamento de como em meio a tantas mudanças e a chegada da tecnologia os
indivíduos podem se reconectar?

“As famílias se decompõem e se recompõe”

(DELMAS, 2010.p 43). A memória e a transmissão podem ser a resposta para tantas
dúvidas por elas auxiliam na definição das identidades individuais.
Segundo Maxuel (2003, p. 147) “a memória e a transmissão são fabricantes de
vínculo, entre os indivíduos, entre as gerações, entre os diferentes tempos históricos que
animam a produção de uma sociedade, ou seja, a memória fidedigna um reconhecimento,
já a transmissão, apenas atesta”.
Em seu texto, Delmas (2010) compartilha a história de um homem, do Sudoeste
da França, que de tanto se mudar de país e de região, se considerava apátrida. Conta que
seus pais estavam mortos e que ele não tinha mais parente algum. Ele prossegue relatando
que a única coisa que o ligava às origens eram os documentos, fotografias e
correspondência da família. Em uma das várias mudanças que realizou, um incêndio
destruiu todos os documentos da família; apesar do seguro ter substituído todos os
pertencem perdidos, eles não substituíram os documentos, ele relata: “Naquele momento
me senti órfão, órfão dos meus pais e do meu país também”. É através da construção de
uma árvore genealógica que muitas pessoas realizam a reconstituição simbólica dos
arquivos familiares desaparecidos.
A árvore genealógica, ou heredograma (do latim heredium, herança), é a
representação gráfica das relações de parentesco entre os indivíduos de uma família. Nela,
cada indivíduo é representado por um símbolo, que mostra as suas características
particulares e a relação de parentesco com os demais. Geralmente, os indivíduos do sexo
masculino são representados por quadrados, enquanto os do sexo feminino são
representados por um círculo. O casamento, no sentido biológico de procriação, é
representado por um traço horizontal unindo o casal, e os filhos desse casamento são
indicados por traços verticais unidos ao traço horizontal do casal.

Figura 2: Heredograma

Fonte: MIRANDA, s/d

A interpretação do heredograma é muito importante pois auxilia no entendimento
completo da árvore familiar. Ele pode apresentar dados sobre gene dominante e gene
recessivo, os casais que são fenotipicamente idênticos, o homozigoto recessivo e até a
forma como os genes são passados para os descendentes de uma família. Por essa razão,
os heredogramas também são muito utilizados nos estudos da Genética.

Figura 3: Legenda dos elementos do Heredograma

Fonte: MIRANDA, s/d

4 A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS E O
PROJETO FAMILY SEARCH
De acordo com as crenças dos Santos Dos últimos Dias, quando Jesus Cristo viveu
na Terra, ele estabeleceu sua Igreja, a organizou para que as verdades do evangelho
fossem ensinadas a todas as pessoas, era uma unidade cuidadosamente organizada com
apóstolos, profetas e afins. Após a morte e ressurreição de Cristo e sua ascensão aos céus,
muitos membros da Igreja de Cristo foram torturados e mortos por suas crenças, os
apóstolos foram mortos ou retirados da Terra também; por conta deste período, que foi
denominado de A Grande Apostasia, a organização que Jesus Cristo havia estabelecido
deixou de existir, o que resultou em uma grande confusão. Eles acreditam que por muitos
anos as pessoas viveram em escuridão espiritual e que aproximadamente 1700 anos
depois de Cristo, as pessoas começaram a se tornar cada vez mais interessadas em
conhecer a verdade sobre Deus e religião.
Foi na primavera de 1820 que ocorreu um dos eventos mais importantes para os
membros da Igreja, segundo eles, o primeiro presidente da Igreja foi Joseph Smith. De
acordo com as crenças da religião ele teve uma visão em que contemplou Jesus Cristo e
Deus, o Pai, e foi por eles chamado como profeta, para restaurar a Igreja de Jesus Cristo.
Ele recebeu o sacerdócio de Deus, traduziu o Livro de Mórmon e enviou missionários
para pregar o evangelho na América do Norte e no exterior.
A Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias foi oficialmente organizada
em Fayette, Nova York, em 1830 (Doutrinas e Convênios 20:1). Acreditam que a mesma
Igreja primitiva está hoje na Terra, com a mesma organização de Profetas e Apóstolos.

Figura 4: A Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias

Fonte: LUCIDCHART,2021

Os primeiros membros da Igreja de Jesus Cristo, assim como os membros do
passado, foram perseguidos e mortos por conta de suas crenças. Para escapar das
perseguições e encontrar um lugar seguro para os membros se reunirem, a sede da Igreja
posteriormente se mudou para Ohio, para o Missouri e para Illinois. Devido à
desconfiança e aos conflitos políticos locais, o profeta Joseph Smith foi ilegalmente preso
em 1844 e assassinado por uma multidão. Brigham Young então se tornou o presidente
da Igreja. Ele guiou os santos através das planícies dos Estados Unidos para as Montanhas
Rochosas de Utah, conhecida hoje como Salt Lake City. Desde aquela época, a Igreja
cresceu enormemente em todo o mundo. Hoje, há mais de 16 milhões de membros em
mais de 170 países no mundo todo. (LDS.org,2021)

Figura 5: Templo SUD, Salt Lake City - UTAH

Fonte: Churchofjesuschrist,2021

Os Santos Dos últimos Dias centralizam sua crença de que todas as pessoas na
Terra são filhos ou filhas de um Deus1” e de que Seu Filho, Jesus Cristo, salvou o mundo
do pecado e da morte. A religião possui como principal foco ajudar todos os filhos de
Deus a se achegarem a Jesus Cristo através do cumprimento de promessas a Deus e
aprendizado de Seu evangelho, prática e serviço.
Segundo o site da Igreja, eles possuem mais de “30 mil congregações em mais de
160 países e territórios.” Cada congregações é um grupo local de membros da Igreja que
servem, ensinam, inspiram e orientam uns aos outros, cada grupo é conduzido por líderes
não remunerados, que fazem parte da congregação e servem de maneira voluntária e por
tempo limitado.
A Igreja possui alguns programas como o “Mãos que ajudam”, que é um programa de
ajuda humanitária e de serviço comunitário que mobiliza milhares de voluntários de todas as
idades ,estendendo a mão a quem precisa, também possui projetos e trabalhos voluntários
conhecidos pelo grande público, como o Programa Missionário, no qual missionários (jovens de

1

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos dias. Disponível em
<https://www.churchofjesuschrist.org/learn/about-us?lang=por#footnotes> Acesso em: 12/03/2021

até 24 anos ou casais aposentados) andam em duplas, ensinando o evangelho e batizando em
nome de Cristo os que acreditam em suas palavras e além disso, a Igreja também possui
A Universidade Brigham Young (BYU), localizada em Provo, Utah, Estados Unidos, a maior
universidade religiosa da América e a mais antiga instituição existente no oeste americano.
“Possui o registro de segunda maior universidade privada nos Estados Unidos e contém cerca de
34.000 alunos.” (WIKIPEDIA, 2021) Além disso, destaca-se o projeto Family Search, objeto

de análise neste estudo, considerado a maior organização genealógica do mundo, o qual
será apresentado a seguir.

4.1 FAMILY SEARCH
Figura 6: Logomarca do projeto FamilySearch

Fonte: FamilySearch ,2021

O Family Search é a maior organização genealógica do mundo, sem fins
lucrativos, dirigida por voluntários, patrocinada pela A Igreja de Jesus Cristo dos santos
dos últimos dias.
Milhões de pessoas usam registros, recursos e serviços do FamilySearch para
aprender mais sobre sua história familiar. Para ajudar nessa grande busca, o
FamilySearch e seus predecessores vêm ativamente reunindo, preservando e
compartilhando para o usuário registros genealógicos em todo o mundo há mais de 100
anos, e que podem ser acessados de maneira gratuita e online no website
www.familysearch.org ou por meio dos mais de 5.000 centros de história da família em
129 países, incluindo a principal Biblioteca de História da Família em Salt Lake City,
Utah

Figura 7: Biblioteca de História da Família em Salt Lake City

Fonte: FamilySearch ,2021

A organização de pesquisa genealógica iniciou-se como uma pequena sociedade
de pessoas trabalhando para encontrar os antepassados. Com o desenvolvimento da
tecnologia, a sociedade cresceu tanto que se transformou em uma organização maior
oferecendo várias maneiras de aprender sobre a sua história familiar.

Figura 8: Linha do tempo do Family Search

Fonte: Lucidchart,2021

De acordo com o site FamilySearch (2021), em 1894 A Sociedade Genealógica
de Utah, agora FamilySearch, foi fundada para ajudar os membros da Igreja a descobrir
sua árvore familiar; em 1924 a assistência à pesquisa ficou disponível em vários idiomas
e iniciou-se localmente, hoje, há quase 100 anos depois, se transformou em um site que
possui usuários em 238 países. Em 1938 A filmagem de documentos em papel começou
na igreja e nos arquivos do governo. Em 1964 foi inaugurado o primeiro centro de história
da família local. Atualmente, os centros de história da família do FamilySearch fornecem
assistência à pesquisa tanto pessoal quanto de maneira remota, em mais de 5 mil
localidades em todo o mundo. Por volta de 1964 a Igreja finalizou a construção do cofre
de registros na montanha de granito, isso foi uma solução de armazenagem de longo
prazo. Em 1999 o site do FamilySearch foi lançado e apressadamente se tornou o mais
popular site de história da família na internet com 7 milhões de acessos diário. Em 2002,
o censo de 1880 que continha residentes dos Estados Unidos da época, se tornou a
primeira coleção de registros pesquisáveis e disponível ao público no site e foi até esse
período que o microfilme foi utilizado, quando a captura de imagem se tornou 100%
digital. Em 2011 a RoostsTech foi lançada e com o decorrer dos anos se tornou a maior
conferência genealógica do mundo. Em 2013, um bilhão de registros foram indexados
graças à milhares de voluntários indexando. Em 2014, o site publicou a bilionésima
imagem de um registro histórico; desde 1894, o FamilySearch trabalha com arquivos,
bibliotecas e igrejas em mais de 100 países para facilitar o acesso econômico a registros

que ajudam as pessoas a encontrar seus antepassados. Mas como e porque a Igreja dedica
tanto tempo ao Family Search?
Para nascer são necessários 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64
pentavós,128 hexavós, 256 heptvós, 512 oitavós, 1024 eneavós, 2048 decavós. Isso
significa que dentro de 11 gerações, foram necessários 4094 descendentes, tudo isso em
aproximadamente 300 anos antes de uma pessoa vir ao mundo.
Há uma forte crença para os membros da Igreja de Jesus Cristos dos Santos dos
Últimos Dias em suas eternidades. Para eles, é muito curioso e relevante saber da história
de seus antepassados, porque eles acreditam que conviverão com eles depois desta vida.
Os membros de A Igreja de Jesus Cristo salientam sobre a importância dos laços
familiares e acreditam que as famílias possam unir-se no mais sagrado de todos os
relacionamentos humanos- como marido e mulher e como pais e filhos- de tal maneira
que a morte não imponha limites. Segundo suas crenças, com a morte, o espírito deixa o
corpo e vai para o mundo espiritual, onde continua a aprender e a progredir, assim, todas
as pessoas preservarão suas personalidades individuais e também sua capacidade de fazer
escolhas.
Por conta disto, desde 1894, A Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias
tem dedicado tempo e recursos para coletar e compartilhar registros genealógicos.
Segundo informações do site da Instituição, graças à cooperação de arquivos do
governo, igrejas e bibliotecas, a Igreja conseguiu criar a maior coleção de registros
familiares do mundo, com documentos de mais de 3 bilhões de pessoas falecidas.
Todos esses documentos estão armazenados em um cofre de registros nas
montanhas próximo a Salt Lake City, Utha. A igreja construiu um Cofre de Registros das
Montanhas de Granito em 1965 para preservar e proteger registros importantes da Igreja,
inclusive sua vasta coleção de microfilmes, microfichas e mídia digital. As imagens
contidas no Cofre são coletadas por meio de acordo com arquivos, bibliotecas e igrejas
de mais de 100 países. Cópias desses registros são dadas sem custo ao guardião dos
registros e, quando necessário, cópias adicionais são fornecidas para repor registros que
se perderam em desastres naturais ou devido ao fogo, como o que ocorreu em Niue por
exemplo, uma nação da Oceania que perdeu registros valiosos após um ciclone devastador
e a Igreja foi capaz de repor todos eles. Atualmente, a Igreja está em processo de
digitalização de microfilmes e disponibilizando esses registros digitais no site
www.familysearch.org .

Figura 9: Cofre de Registros das Montanhas de Granito

Fonte: Mormonsud,2021

Esse esforço, a priori, foi atingível graças a Sociedade Genealógica de Utah e
agora pelo FamilySearch , uma organização sem fins lucrativos patrocinada pela Igreja.
Segundo o FamilySearch, perto do início da Segunda Guerra Mundial, antes que as tropas
de Hitler invadissem a Polônia em 1939, Archibald Bennett, secretário da Sociedade
Genealógica de Utah, fez um apelo aos membros de A Igreja de Jesus Cristo para
preservarem “Registros originais de valor inestimável contendo dados genealógicos [que]
agora podem ser reproduzidos com precisão e integralmente a um custo muito nominal”.
Bennett disse na época que "Em vista do estado perigoso dos assuntos mundiais, parece
que não devemos demorar em aproveitar todas as oportunidades razoáveis para obter os

registros preciosos tão necessários em nosso trabalho (FAMILYSEARCH,2021). Depois
da guerra, ele recomendou a preservação por meio da microfilmagem.

Figura 10: Microfilmes no projeto FamilySearch

Fonte: FamilySearch ,2021

Albert Einstein ficou famoso nos estudos da física por teorias tão futuristas, que
até hoje são difíceis de provar. Mesmo assim, a célebre frase “a tradição faz de nós aquilo
que somos” deixa claro o quanto o alemão dava extrema importância à ancestralidade.
Tendo como objetivo olhar para o passado como uma fonte de ensinamentos e cultura,
reforçar a conexão com os ancestrais é fundamental para que os relacionamentos
familiares perdurem.

Ao compartilhar descobertas, histórias, fotografias e outras lembranças, as
pessoas criam laços e fortalecem o amor entre os membros da família. Nesse
sentido, a pesquisa genealógica é muito mais do que apenas pesquisar nomes,
datas e lugares. O serviço gratuito do Family Search ajuda esse processo de
conexão. Esse serviço mundial oferece as ferramentas tecnológicas para ajudar
os usuários a descobrir, reunir e vincular gerações, sejam elas do passado,
presente ou futuro (LUCAS, 2020)

O Brasil hoje é um dos países que mais acessa a plataforma FamilySearch em
busca de informações sobre antepassados. Na América Latina, os acessos brasileiros ao
portal representam cerca de 40% do total. “O país é de longe o que mais pesquisa
genealogia e história da família na região. Muitas vezes em busca de mais informações

para os processos de reconhecimento de cidadanias e formação da árvore genealógica”,
diz Fábio Falcão Lucas, Gerente Geral do FamilySearch no Brasil, para sua entrevista na
rádio Mega Brasil Online.
A plataforma FamilySearch tem parcerias e oferece acesso gratuito à registros de
diversos custodiantes nacionais (arquivo nacional, arquivos estaduais, registros católicos,
cartórios, cemitérios, etc.). No Brasil, por exemplo, apenas no Rio de Janeiro -uma cidade
histórica e imperial –, estão sendo digitalizados mais de 100 milhões de documentos com
dados dos imigrantes que chegaram ao país entre os anos 1823 e 1980. O portal ajuda a
reconstruir a história de uma nação.
A Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias oferece gratuitamente os
serviços do FamilySearch a todos, independente de tradição, cultura ou afiliação religiosa.
A princípio, ele foi destinado aos membros da Igreja, porém, hoje, os recursos do site
ajudam milhões de pessoas em todo o mundo a descobrir seu legado e a se conectar com
seus familiares. O FamilySearch auxilia as pessoas a descobrirem sua história familiar
através do site, de aplicativos para dispositivos móveis e pessoalmente nos mais de 5 mil
centros de história da família locais.

4.1.1 Passo a passo FamilySearch
A instituição possui uma página na web, simples, dinâmica e intuitiva, permitindo
que qualquer pessoa – de idade ou nacionalidade diferentes- possam encontrar
informações sobre seus antepassados.
O site oferece um guia para iniciantes bem lúdico e oferece várias dicas simples
para que a pessoa inicie a pesquisa genealógica.
Para iniciar sua pesquisa, o usuário deve acessar o site www.familysearch.org

Figura 11: Página inicial FamilySearch

Fonte: FamilySearch ,2021

Depois de acessar, o usuário que não possui uma conta no site, deve clicar em
“criar uma conta”; Ele será direcionado para a página a baixo.
Figura 12: Criar uma conta no FamilySearch

Fonte: FamilySearch ,2021

Após o preenchimento das informações solicitadas, o usuário terá acesso as todas
as funções no site.

Figura 13: Página principal FamilySearch

Fonte: FamilySearch ,2021

Após o acesso a página principal, o usuário deve se direcionar para a opção
Pesquisar, na barra na parte superior da tela e em seguida, deve clicar em Registros que
aparecerá no menu suspenso.
Figura 14: Pesquisar registros históricos

Fonte: FamilySearch ,2021

Para buscar um indivíduo nos registros transcritos no FamilySearch, o usuário
deve concentrar-se na caixa de Pesquisa de Registros Históricos á esquerda da tela de
pesquisa principal e seguir o seguinte passo:
1. Preencher as informações sobre o antepassado desejado: Quanto mais
informações detalhadas o usuário fornecer, melhor. Porem, mesmo que o usuário
informe o mínimo de informações possíveis, o site oferece uma quantidade
razoável de resultados.
2. Após a inserção das informações, para obter uma lista de resultados, o usuário
deve clicar em Pesquisa.
Figura 15: Lista de resultados

Fonte: FamilySearch ,2021

Se o usuário encontrar alguma correspondência em um dos itens na lista, ele deve
selecionar em qualquer lugar da fila para ver os detalhes do registro. Uma transcrição do
documento será aberta a esquerda, com um link para a imagem do documento á direita.
Então, o usuário deve escolher a opção Visualizar o documento original, abaixo da
miniatura da imagem dos documentos.

Figura 16: Documento Original, resultado da pesquisa

Fonte : FamilySearch ,2021

4.1.2 Indexação

O FamilySearch está repleto de ótimos registros, alguns dos quais podem conter
novas informações sobre a família de qualquer pessoa que busca suas origens. Muitos dos
registros do FamilySearch começam como imagens digitalizadas, o que pode ser difícil
de pesquisar. A instituição realiza um trabalho árduo para transcrever todos os registros
para que o maior número de pessoas possa encontrar informações sobre seus antepassados
com uma pesquisa simples – usando apenas o nome e informações básicas, fazendo assim
com que o número de registros transcritos cresça a cada dia mais.
A indexação do FamilySearch é uma transcrição de documentos, ela é vital para
o sucesso da história do familiar. A indexação é realizada por voluntários (muitos deles
membros da Igreja que desejam ajudar mais pessoas a encontrar suas origens), que fazem
com que registros genealógicos valiosos sejam pesquisáveis gratuitamente online.
Segundo o site do FamilySearch (2021), desde que a indexação se iniciou na
instituição em 2006, houve um esforço sem precedentes, proveniente de muitas fontes,
para produzir o máximo de informação possível. Todo esse esforço, permitiu que mais de
um bilhão de registros se tornassem pesquisáveis. Centenas de milhares de indexadores
voluntários têm participado no mundo todo. Por meio deste esforço altruísta, milhões de
pessoas no mundo inteiro têm encontrado informações e descoberto histórias sobre seus
antepassados.
5 SUB-REGISTRO
Apesar de toda a beleza e encontros que o FamilySearch facilita à sociedade ao
oferecer meios de reencontrar seu elo perdido através dos documentos e da busca pela
história familiar, um sério problema sonda essa procura e que foi enfatizado durante a
pandemia do novo coronavírus: Os sub-registros, ou seja, a falta de documentação para
milhões de brasileiros.
Os documentos não são apenas importantes para a construção da história familiar,
eles podem ser um instrumento de cidadania e até mesmo de garantia de vida. Por
exemplo, a certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do
cidadão e sem a mesma, se torna impossível retirar outros documentos civis , como a
carteira de identidade, de trabalho, passaporte e afins. O Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística não possui dados certeiros de quantas são as pessoas que oficialmente “não
existem” por não ter suas documentações, mas estima-se que milhões de brasileiros não
foram registrados quando nasceram; São pessoas que não possuem nenhum tipo de

documento; não possuem cadastro de pessoa física, carteira de trabalho, nem ao menos,
título de eleitor, são adultos e crianças sem documentação. Essa ausência de registros
interfere direta e negativamente em outras estatísticas que são calculadas, baseando-se
nos registros como a taxa de mortalidade infantil, ou vacinação, por exemplo.
Apesar

do

FamilySearch

ser

uma

ferramenta

fundamental

para

o

(re)conhecimento familiar, infelizmente não está ao alcance de todos, uma vez que baseiase, fundamentalmente (mas não apenas) nos registros escritos e como citado acima, nem
sempre as pessoas são documentadas. Nesse sentido, as questões econômicas e sociais
influenciam bastante no acesso aos estudos genealógicos e ao (re)conhecimento.
O sub-registro é um problema da cidadania. Quem não tem certidão de nascimento
não existe oficialmente e infortunadamente, não pode exercer seus direitos, como votar,
ter acesso ao Sistema Único de Saúde, se alistar ao exército ou ser vacinado; se a pessoa
não tem nenhum documento, ela está fora do radar do Estado. Em 1997 a Lei n° 9.534
tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil, apesar da gratuidade, o problema
persiste, mostrando que a falta de documentação não é particularmente uma dificuldade
financeira.
Olhando para o lado da história da família, a falta de um bom registro pode causar
grandes lacunas durante o processo da construção da árvore familiar dificultando a busca
e pesquisa. Uma pesquisa simples, que poderia durar poucas horas na plataforma do
FamilySearch, com frequência pode durar semanas ou meses por conta da falta de
documentação. Ter um olhar crítico em relação aos sub-registros ajuda a enxergar a
importância do documento em si e o papel dele no processo de pesquisa e construção da
história familiar.

6 CONCLUSÃO
Tendo em vista os aspectos mencionados, conclui-se que a identidade é, de fato,
o que uma comunidade divide entre seus habitantes. É a primeira herança dividida é a
história individual de cada indivíduo. O que se propôs aqui, através de uma discussão
sobre a construção da identidade da pessoa como parte de uma família, foi demonstrar o
papel do documento de arquivo como ferramenta fundamental para que o projeto
FamilySearch possa cumprir seu objetivo, qual seja facilitar o encontro de uma identidade
ou de um pertencimento. Essa ideia de que o arquivo é a ferramenta fundamental desse
processo foi fortalecida com as informações em relação ao sub-registro, provando que a

falta de documentação afeta diretamente na construção da árvore genealógica, por ser um
problema de cidadania, a quantidade de pessoas sem qualquer registro, poderia diminuir
com auxílio de ações sociais do governo.
Apesar

do

FamilySearch

ser

uma

ferramenta

fundamental

para

o

(re)conhecimento familiar, infelizmente não está ao alcance de todos, uma vez que se
baseia, fundamentalmente (mas não apenas) nos registros escritos.
Além disso, foram apresentados o conceito de genealogia familiar, o trabalho de
genealogia realizado pela A Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias.
Conclui-se que o FamilySearch, em partes, cumpre o seu papel fundamental de
oferecer as pessoas que o desejarem um instrumento para realizarem suas próprias
descobertas genealógicas e para encontrarem o sentimento de pertencimento a algo, a
partir do documento de arquivo. Embora ainda predomine o pensamento de que os
arquivos servem principalmente para contar a história, podemos observar que eles
possuem muitas outras funções, que se diversificam com o passar do tempo e da
sociedade.
A Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias realiza um trabalho pioneiro
na reunião e disponibilização da documentação referente às famílias e sua gênese,
oferecendo à sociedade elementos para que qualquer cidadão possa estudar a história de
sua família, ou seja, sua genealogia. No entanto, em que pese a importância das ações
desenvolvidas pela Igreja que realiza não apenas um trabalho social, mas, também, de
preservação dos documentos de arquivo, ainda não existia um trabalho, dentro da
Arquivologia, que relatasse as ações referentes aos estudos da genealogia familiar no
âmbito da Igreja e sobre como os documentos de arquivo fomentam essa iniciativa.
Agora, as bases teóricas, e as práticas desse estudo, permitirão aos alunos da área, obter
uma formação mais completa no assunto. “Disso decorre o seu poder e a necessidade de
conservá-los, como também a sua rejeição, até sua destruição por parte daqueles que não
querem que a verdade seja conhecida.” (DELMAS,2010).
Fundamentado nestas informações, esta pesquisa demonstrou como o documento
de arquivo contribui para a pesquisa genealógica na busca pela história familiar,
mostrando assim que a falta da documentação interfere não apenas na cidadania mas
também na construção da genealogia. Neste contexto, por meio dos elementos estudados,
verificou-se que conservar os arquivos é um ato indispensável. Eles são os produtos
necessários para o funcionamento da sociedade.
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