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Palabras preliminares

Las comunicaciones reunidas en esta obra fueron presentadas en el “I Encuentro de Archivos
Personales”, coordinado por Noelia García y Maria Celina Soares de Mello e Silva, en el marco del
XII Congreso de Archivología del MERCOSUR1.
Los trabajos abordan, desde diversas perspectivas, distintas temáticas relativas a los archivos
personales:
El artículo “El archivo personal de Isaac. F. Rojas: su tratamiento archivístico y la cuestión de los
documentos fotográficos de archivo”, de Eugenia Alves; Alan Rüst y Víctor Pignatiello, tiene por
objeto describir el tratamiento archivístico realizado para disponer a la consulta pública el Fondo
Particular Isaac Francisco Rojas (1906-1993), en el marco del Programa de Modernización del
Sistema de Archivos de la Defensa argentina, por un equipo interdisciplinario e interinstitucional.
“O inventário do acervo pessoal de estudos e projetos de Nelson Gandur Dacach da Escola
Politécnica da Universidade Federal da Bahia: resultados parciais”, autoría de Louise Anunciação F.
de Oliveira do Amaral, Vivien Luciane Viaro y Mozart de Nola Cardoso, expone los resultados
preliminares de la intervención archivística en el acervo del ex docente de esta Escuela. Presenta
los objetivos, la metodología y el plan de trabajo.
“Tratamento do acervo iconográfico do arquivo do antropólogo Luiz de Castro Faria, de Luiz
Fernando Andrade lima Júnior y Maria Celina Soares de Mello e Silva presenta un estudio, en
proceso, sobre los géneros fotográficos del archivo del antropólogo. Discute la cuestión de la
diversidad de categorías de géneros, abordando la necesidad de normalización para el acervo de
archivos personales del Archivo de Historia de la Ciencia y Museo de Astronomía y Ciencias Afines
de Río de Janeiro. El estudio tiene el objetivo de elaborar un glosario de tipos documentales
fotográficos.
1

Organizado por la Red de Archiveros Graduados de Córdoba, con el apoyo de la Universidad
Nacional de Córdoba, em septiembre de 2017. En el Encuentro se presentaron, además, las ponencias
“Organización, conservación y difusión del archivo personal de Malvina Rosa Quiroga. Particularidades
del tratamiento archivístico sobre documentos personales”, de Graciela Costilla y Sofía Brunero y
“Papeles desesperados. El archivo de una madre tras la desaparición forzada de su hija durante la
última dictadura militar”, de Candelaria de Olmos.
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“Tipología documental en archivos personales: entre la archivística y la diplomática”, autoría de
José Francisco Guelfi Campos, tiene como objetivo discutir cuestiones relacionadas con la
descripción documental en el ámbito de los archivos personales, con enfoque en la relevancia de
los estudios de tipología documental, debatiendo la pertinencia y las potencialidades de la
aplicación de la Diplomática.
En “Gênese e processamento de arquivos pessoais nato digitais e suas questões à teoria
arquivística a partir da experiência com o arquivo de Rodrigo de Souza Leão”, Jorge Phelipe Lira
Abreu discute la cuestión del hibridismo de sentidos que caracteriza a los archivos personales.
Presenta una reflexión sobre las ventajas y los problemas de los documentos digitales,
relacionándolos a los principios, conceptos y metodologías de la Archivología, a partir del análisis
de las génesis de documentos originados digitalmente en el archivo del escritor, músico y artista
plástico.
La Adquisición de archivos personales es el tema del texto “A seleção de arquivos pessoais pelas
instituições que conservam a memória social do Brasil: Arquivo nacional, Biblioteca Nacional e
Museu Histórico Nacional”, de Carlos Henrique Juvêncio y Elton Mártires Pinto. Los autores
abordan la investigación con el objetivo de analizar la selección de acervos que integrarán la
institución y formarán parte de la memoria nacional brasilera.
Rosale de Mattos Souza, en su trabajo “O processo criativo de Carlos Drummond de Andrade:
contribuições da crítica genética e da ordem original nos arquivos”, acerca la crítica genética a la
Archivología en el tratamiento técnico y los usos de investigación, en acervos literarios,
relacionándolos a los principios de procedencia y orden original. Toma como caso de estudio el
archivo de Carlos Drummond, perteneciente al Instituto Moreira Sales y a la Fundação Casa de
Rui Barbosa, tratando temáticas como génesis documental, series y proceso creativo.
“Acesso e usos de arquivos pessoais de escritores no Brasil: estudo comparado entre as práticas
da Fundação Casa de Rui Barbosa e as do Instituto de Estudos Brasileiros”, de Bruna Pimentel
Lopes y Georgete Medleg Rodrigues, tiene como objetivo investigar las políticas de consulta y
uso de los acervos en el ámbito de las instituciones públicas, comparando las experiencias de la
Fundación Casa de Rui Barbosa (FCRB) y el Instituto de Estudios Brasileros (IEB) que permiten el
acceso a los documentos de escritores bajo su custodia.
“Archivos personales. Estudio de caso: el ′Archivo Bermann′: su importancia para la reconstrucción
de la historia de las Izquierdas y el Antifascismo en Córdoba”, de Patricia Roggio e Inés Achaval
Becú, presenta, desde una perspectiva histórica, una reflexión sobre la importancia de los
archivos personales y un análisis de la documentación existente en dicho archivo.
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Presentación

Reflexões sobre os arquivos pessoais
e os desafios para os arquivistas
Maria Celina Soares de Mello e Silva
celina@mast.br

Quero iniciar introduzindo os arquivos pessoais e perguntando o que são. Podemos considerar o
arquivo pessoal como o conjunto de documentos e registros que produzimos, acumulamos e
guardamos, sobre todos os aspectos de nossas vidas. Documentos que tratam do âmbito
doméstico, familiar, social, profissional, religioso, político etc.
Os arquivos pessoais há muito tempo já são considerados arquivos pela Arquivologia, bem como
pelos historiadores e pesquisadores interessados em buscar informações sobre pessoas de
destaque na sociedade. Os arquivos pessoais apresentam documentos que registram atuações
profissionais e muitas vezes preenchem lacunas na documentação institucional, tornando-se
fontes inesgotáveis de pesquisa.
Os arquivos pessoais apresentam características peculiares que os diferem dos arquivos
institucionais e, por isso mesmo, torna-os únicos e importantes. E também apresentam diversos
desafios para os arquivistas, e aqui vou abordar apenas alguns que julgo relevantes.
O primeiro desafio é o da liberdade. Todos nós guardamos em nossa residência documentos que
consideramos importantes e que em algum momento da nossa vida precisaremos utilizar, seja
para comprovar alguma ação, seja para recordarmos momentos marcantes. Aqueles que são
considerados comprovantes nós temos que preservar por certo tempo, de acordo coma
legislação. É o caso de imposto de renda, pagamentos de luz e telefone, recibos de transações
bancárias, notas fiscais, certidões, dentre muitos outros. Já os que registram momentos marcantes
para nós não são regidos por lei. Podemos decidir se iremos guardar as cartas e os cartões
postais, ou as cópias de cartas enviadas, as lembranças recebidas, as fotografias, os poemas
escritos e recebidos, as declarações de amor e outros tantos documentos que podem significar
momentos que nos foram caros, ou mesmo tristes. A decisão é nossa baseada não em critérios
técnicos, mas emotivos. Critérios que tem mais a ver com a nossa personalidade, do que com
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nossa razão. E essa é uma das grandes características dos arquivos pessoais: a liberdade. Tal
característica se expressa sob três vertentes significativas para os arquivistas:
1) Liberdade de acumulação, porque podemos guardar os documentos que desejamos,
estabelecendo nossos próprios critérios de acordo com nosso entendimento, gostos e
necessidades pessoais.
2) Liberdade de organização, porque não temos que obedecer a regras ou normativas, pois a
legislação não abrange o âmbito doméstico. Não precisamos classificar nem descrever, tampouco
elaborar instrumentos para que outras pessoas acessem os documentos. Guardamos para nosso
próprio acesso. Se nós somos mais organizados, nossos documentos tendem a estar separados
por assunto ou proveniências, ou por algum outro critério que decidirmos. Mas as pessoas que
não são organizadas já terão mais dificuldades para localizar um item quando for preciso. Ou
então, conseguem localizá-lo facilmente, mesmo que para outros o conjunto de documentos
possa parecer em desordem. Isto porque é a necessidade individual que prevalece no âmbito
doméstico.
3) Liberdade de seleção, porque avaliar é uma ação subjetiva, a menos que se estabeleçam
critérios claros e objetivos, o que raramente ocorre no âmbito doméstico. Por mais que uma
pessoa tenha estabelecido critérios pessoais para o descarte dos documentos, estes não estão
escritos e obedecem a nossa própria lógica, o que pode não ser compreensível a terceiros.
Com toda a liberdade de ação, os arquivos pessoais podem conter uma gama enorme de
documentos, objetos (ou artefatos em geral), com as mais variadas características. E isso inclui
documentos digitais1, fruto de momentos de lazer (por exemplo, fotografia), ou de trabalho (por
exemplo, textos escritos em um laptop), ou mesmo no âmbito das relações sociais (como convites
ou correspondência que nos chegam via correio eletrônico).
Portanto, a constituição dos arquivos pessoais, como vimos, dá-se de forma livre das amarras da
legislação, como são os arquivos institucionais. Há uma maior liberdade na formação, na seleção
e na escolha do que é guardado e do que será eliminado; na forma de organização, ou seja, no
gerenciamento, no armazenamento etc. Enfim, livre de regras pré-estabelecidas e de controles
obrigatórios, o indivíduo tem autonomia de ação para com seu arquivo pessoal. E é justamente
1

O Conarq definiu “Documento arquivístico digital” como “Documento digital reconhecido e tratado como um
documento arquivístico”. (I) Digital record. Ver também: Documento arquivístico; documento digital. Conselho
Nacional de Arquivos. Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos. Glossário. Também foi definido documento
digital como “Informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema
computacional. (I) Digital document.
Disponível..em:
<www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/glossario/2010glossario_v5.1.pdf>.
Acesso em: 30 maio 2012.
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esta liberdade que enriquece esse arquivo como fonte. Não apenas pelo conteúdo informacional
que os arquivos pessoais possuem, mas também pelas informações sobre o modo de vida, os
usos e costumes, a personalidade, a forma de conduzir seus interesses pessoais, sua visão de
mundo, dentre tantas outras possibilidades.
Mas talvez o maior desafio para o arquivista seja o de considerá-lo arquivo e, assim, tratá-lo
como tal, seguindo teorias e princípios arquivísticos.
Quando os arquivos pessoais chegam a instituições de guarda a situação passa a ser outra: eles
precisarão sofrer tratamento técnico, que exige critérios e regras institucionais.
Assim, chegamos ao segundo desafio, que é o da institucionalização. Os arquivos pessoais que
chegam às instituições culturais no Brasil, em geral, são produzidos entre os Séculos XIX e XX. Os
anteriores a esse período são raros, pois a preservação de documentos por séculos dentro da
família está reservada às mais tradicionais ou a pessoas importantes e de destaque na sociedade.
Mas as famílias costumam se desfazer dos documentos em busca de espaço. É mais comum
observar que somente figuras proeminentes na história têm seus documentos preservados e que
podem ir parar em instituições de preservação de acervos. Assim, acabam chegando acervos em
papel, e ainda fotografias, mapas e plantas, negativos, diapositivos, discos etc. São documentos,
portanto, do período anterior ao amplo uso dos computadores portáteis, a partir de meados do
Século XX. Acervos produzidos começam a ter fitas-rolo, fitas-cassete e as instituições culturais
começam a se equipar para ter acesso às informações.
Algumas características emergem quando pensamos sobre arquivos pessoais na era digital: a
primeira diz respeito justamente à identificação dos documentos considerados institucionais, que
poderão ser incorporados ao arquivo privado da pessoa, tanto no que se refere aos dados da vida
pessoal, quanto da vida profissional, social, política, religiosa etc. A segunda questão refere-se à
infraestrutura e às condições de preservação dos novos suportes e à sua incorporação a uma
instituição para acesso público. A terceira seria o estabelecimento dos limites entre os
documentos institucionais e pessoais no âmbito institucional, especialmente nos casos de
profissionais que têm seus arquivos recolhidos ou doados às instituições onde atuaram.
A partir daí outras questões emergem: os documentos pessoais são aqueles localizados na
residência da pessoa? Ou também existem arquivos pessoais nas instituições? Ou ainda, existem
documentos institucionais na residência? Os documentos referentes à vida pessoal e profissional
podem ser encontrados na residência, escritório, em outras instituições às quais as pessoas
estiveram ligadas, e em documentos de seus colegas.
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Com a facilidade que as novas mídias proporcionam, torna-se muito fácil “carregar” para casa
documentos de trabalho e vice-versa. Uma pessoa pode acumular documentação referente à sua
vida pessoal no seu local de trabalho na instituição onde atua e, ainda, sobre outros aspectos da
sua vida. Também pode ocorrer o contrário, uma pessoa pode levar para sua residência
documentos referentes ao seu trabalho, tipicamente institucionais, para atuar em casa, e deixá-los
por lá. Tudo isso pode resultar na dispersão de um fundo, ou seja, na dispersão de documentos
criados e acumulados por uma pessoa referente aos vários aspectos de sua vida. Essa
documentação poderá ser crucial para a pesquisa, e permanecer nas mãos da família, e só será
revelada se houver a institucionalização do arquivo pessoal. A avaliação realizada pelo doador
traz o risco de se preservar documentos que não tem tanta relevância ou são redundantes, e o
descarte de documentos que seriam testemunhos valiosos de atividades
O terceiro desafio é o da identificação dos tipos de documentos. A experiência do Museu de
Astronomia e Ciências Afins é rica de exemplos de tipologias documentais e de suportes da
informação. Além dos tradicionais documentos textuais e iconográficos, impressos em papel,
fotografias e textos em meio digital começam a ser doados em diferentes mídias.
Os arquivos pessoais apresentam uma grande variedade de tipos documentais que precisam ser
identificados, reconhecidos e nomeados. Este desafio leva arquivistas à necessidade de estudar os
documentos sob a ponto de vista das atividades que os produziram. As atividades
desempenhadas

pelas

pessoas

precisam

ser

pesquisadas,

identificadas

e

mapeadas.

Preferencialmente, os tipos de documentos devem ser identificados, corretamente nomeados e
definidos de tal forma que possam ser um valioso instrumento auxiliar para os trabalhos de
classificação, descrição e indexação de documentos.
Assim, os arquivos pessoais representam um leque de possibilidades como fontes de pesquisa.
Neles podemos encontrar documentos que não encontraríamos em arquivos institucionais. Eles
possuem uma diversidade de tipos documentais, muitas vezes inesperados e, como diz a prof.
Ana Maria Camargo, inusitados. Com frequência são documentos não reconhecidos como tal, não
tipificados. É preciso um trabalho de identificação do documento buscando compreender a
atividade que o gerou, porém faz-se necessário tentar entendê-lo no contexto do arquivo, e sua
relação com os demais documentos do fundo.

Considerações finais
Como foi dito, os arquivos pessoais também podem preencher lacunas dos arquivos
institucionais. A instituição arquivística ou os arquivos de instituições de preservação devem
Maria Celina Soares de Mello e Silva | 10

Archivos personales: experiencias de organización y gestión

Arquivos pessoais: experiências de organização e gestão

prever infraestrutura para manter os arquivos pessoais de seus pesquisadores e profissionais
proeminentes como arquivos institucionais, a fim de não correr o risco de perdê-los ou de
depender da boa vontade das famílias para preservar documentos que, tidos como privados,
poderiam estar disponíveis na instituição como parte de sua produção, como parte de sua
história. Certos documentos institucionais referentes a trabalhos produzidos no âmbito
institucional não deveriam sobreviver apenas nos arquivos pessoais.
O arquivista hoje, já reconhecendo a importância dos documentos de pessoas como registro de
trajetórias pessoais, precisa encarar o desafio de administrá-los.
Para além das preocupações de arquivistas e historiadores com questões jurídicas de valor legal,
fiscal ou de prova, devemos refletir sobre a seleção e a preservação de documentos pessoais
como testemunhos de modo de escolhas pessoais, de modo de vida e da relação como fruto da
sociedade e relações pessoais e sociais.
Sobre o processamento arquivístico dos documentos, devemos refletir sobre algumas questões:
As instituições estão preparadas para receber arquivos pessoais de seus profissionais?
Os procedimentos técnicos de organização prevêem o tratamento dos documentos pessoais?
Quanto à avaliação, haverá seleção dos documentos que serão preservados como arquivos
pessoais, daqueles institucionais?
Se até a bem pouco tempo, o grande desafio para os arquivistas eram as massas acumuladas de
documentos, sem qualquer tratamento, hoje o grande desafio é justamente a falta de
documentação acumulada para se tratar, justamente pela não preservação dos documentos,
especialmente os nato digitais. Será que nós, arquivistas, ainda teremos saudades das grandes
massas acumuladas?
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Introducción
Los archivos cumplen una triple función social: como fuente de información para el desarrollo
científico, la salvaguarda de derechos de los ciudadanos y el Estado, y la memoria institucional. El
archivista, por lo tanto, debe abordar las problemáticas de orden práctico y legal que se
presentan y dificultan el cumplimiento de esas funciones, y para ello, se sirve de la archivística
moderna y los principios objetivos que la sustentan para guiar su práctica.
Michel Duchein (1983), en el estudio del RAMP (Programa de Gestión de Documentos y Archivos
de UNESCO), sistematiza las principales restricciones de orden práctico y de orden legal que
afectan el acceso a los archivos. Las primeras refieren a cuestiones de conservación física de los
documentos; la existencia de espacio, servicios y equipamiento en los archivos; la organización de
la documentación; asignación de recursos humanos y materiales; elaboración de instrumentos de
descripción y auxiliares, posibilidad de realizar reprografías, la difusión y la existencia de
máquinas para la lectura de documentos informatizados. Mientras que las segundas refieren a
toda aquella normativa que regula el acceso a documentación, ya sea por motivos de seguridad
del Estado y sus relaciones multilaterales; respeto a la vida privada (protección de datos
personales y sensibles); la propiedad intelectual; el secreto industrial y comercial; y/o derechos de

∗

Ministerio de Defensa de la Nación Argentina – Dirección Nacional de los DDHH y el DIH - Sistema de Archivos
de la Defensa (SAD)
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propiedad.
En relación a los principios de la disciplina archivística, en primer lugar, tenemos el principio de
procedencia por el cual “…los documentos producidos por una institución u organismo no deben
mezclarse con los de otros” (Herrero Montero y Díaz Rodríguez, 2011, p. 137). Gracias a este
mantenemos el contexto de los documentos, de tal forma que se pueda explicar “…por qué se han
hecho, cómo, para qué y qué efectos han tenido y, además, proporciona una base sólida de trabajo.”
(Herrero Montero y Díaz Rodríguez, 2011, p. 139)
El otro principio matriz es el de orden original por el cual “…los fondos de una misma procedencia
deben conservar la clasificación establecida por el organismo de origen.” (Herrero Montero y Díaz
Rodríguez, 2011, p. 139)
Con estos dos principios se protege la unicidad de un fondo documental y la clasificación interna
del mismo, garantizando así su integridad y fiabilidad documental. Según David Iglesias French
(2004):
La descripción, el control administrativo, la clasificación y la indexación
aumentan potencialmente las posibilidades de explotación y gestión de los
fondos, a la vez que hacen inevitable la creación de unos estándares de
referencia a nivel internacional. Es importante por lo tanto, definir unos
parámetros que nos faciliten las bases de trabajo para un tratamiento
adecuado de nuestros fondos y colecciones. (Párrafo 3)

Suele suceder que no se tienen los elementos mínimos para poder contextualizar el documento
de archivo, por lo cual se realiza una descripción exhaustiva de cada uno por pieza documental y
no del documento en su conjunto, a nivel del agrupamiento que le da sentido y contexto de
producción como sedimento del accionar de una institución y/o persona, que no es evidente si
sólo se presta atención al contenido literal del documento.
Siguiendo estos lineamientos, lograr la correcta aplicación de los principios de procedencia, de
respeto al orden original, de integridad, así como el respeto al carácter seriado, conservando y
evidenciando las relaciones originales de los documentos de archivo, resulta fundamental para
garantizar la autenticidad, el valor y la fiabilidad de la documentación, especialmente si pensamos
en su función como posible fuente para la investigación (Código Deontológico de los Archiveros,
ICA, 1996). Por lo tanto, es importante la difusión de la disciplina archivística, su valorización entre
los trabajadores y los usuarios de archivo, para evitar que se traten los documentos bajo la
mirada de otras disciplinas, como la museología, la bibliotecología, o el documentalismo.
Todo ello es vital para la supervivencia de las memorias colectivas e individuales de una sociedad
porque como planteaba el historiador Marc Bloch (1990):
En contra de lo que a veces suelen imaginarse los principiantes, no surgen
los documentos, aquí y allá, por el solo efecto de no se sabe qué misterioso
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decreto de los dioses. Su presencia o ausencia, en tales o cuales archivos, en
una u otra biblioteca, en el suelo; dependen de causas humanas que no
escapan al análisis, y los problemas que plantea su transmisión, lejos de
tener únicamente el mero alcance de ejercicio técnicos, rozan lo más íntimo
de la vida del pasado, porque lo que se encuentra así puesto en juego es
nada menos que el paso del recuerdo a través de las generaciones.(p. 58)

Fondo personal Isaac Francisco Rojas (IFR)
Reconstrucción de la historia archivística:
La riqueza y complejidad de este acervo se destaca no sólo por la figura a la que pertenecía, el
gran volumen y diversidad de documentos que abarca, sino también por el especial interés que el
mismo IFR tenía sobre sus documentos. En sus memorias (González Crespo, 1993), afirma que
dedicaba gran parte de su tiempo a organizar su archivo. Su familia da fe que era asistido al
menos por dos personas, en general subordinados militares, en las tareas de registro y control de
su archivo. Así nos encontramos con un archivo conformado tanto con documentos personales,
como con documentos oficiales, producidos y recibidos a lo largo de su carrera como militar,
como intelectual, y como político.
Las circunstancias en que este archivo fue hallado fueron preocupantes. El “hallazgo” fue en el
año 2012, en el Departamento de Estudios Históricos Navales (DEHN), el cual preserva el archivo
histórico de la Armada, en el marco del Programa de Modernización del Sistema de Archivos del
Área de la Defensa, dependiente de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa.
La documentación de IFR fue encontrada en una mesa del depósito del DEHN, suelta, sin
contenedores, sucia, mezclada con documentos de otras procedencias, y sin orden aparente.
Nadie podría dar cuenta de su forma de ingreso, del porqué de su estado y de ningún
instrumento descriptivo de la misma. Sólo se contaba con una relación de documentación, pero
que no servía para buscar entre los documentos. Se solicitó entonces colocar al archivo de IFR en
unas estanterías del depósito del DEHN para su futura clasificación, ordenación y normalización.
En abril de 2014, las autoridades ordenaron rastrear documentos que tuvieran relación con el
bombardeo a la Plaza de Mayo en Junio de 1955 o los fusilamientos de junio de 1956. Es decir,
sólo importaban aquellos documentos del archivo IFR que destacaran por su contenido literal. No
obstante, esto era imposible sin un trabajo archivístico previo de identificación, clasificación y
descripción que facilitara herramientas de búsqueda documental.
Entonces se comenzó un registro somero que permitiera detectar y separar los documentos
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relacionados a las temáticas señaladas, para describirlos, acondicionarlos y digitalizarlos. Este
primer registro se completó por ubicación topográfica (numerando hilera, cuerpo, anaquel),
unidad de conservación (carpetas, encuadernaciones, biblioratos), pero en muchos casos hubo
que registrar documentos sueltos. Se detallaron tipos documentales, asuntos y fechas extremas. A
la par, se iba colocando la documentación en cajas de polipropileno lo cual facilitaba la
organización y el registro documental, así como las tareas de acondicionamiento y digitalización
que demandaban las autoridades.
No obstante, con el transcurrir de los días y semanas, y luego de consultar al Departamento
Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación (AGN-DAI), se empezó a planificar un
trabajo archivístico adecuado para el Fondo IFR a base de las normas internacionales de
descripción archivística ISAD (G), con el fin de ponerlo a la consulta pública en su totalidad. Se
conformó entonces un equipo de trabajo de archivistas, investigadores, conservacionistas y
digitalizadores entre el Ministerio de Defensa, el DEHN y el AGN-DAI.
Tanto en el orden práctico como legal, el plan propuesto se enfrentó a diversas dificultades. Los
documentos del archivo personal IFR no conservaban su orden original al momento de su
identificación y registro, por lo que la organización del mismo se realizó como parte de su
tratamiento archivístico. Para poder reconstruir la historia biográfica de Rojas y la historia
archivística del Fondo, cómo había llegado al DEHN y el por qué de su paupérrimo estado, se
contactó a la familia de Rojas y a los pocos investigadores que, a través de una búsqueda
bibliográfica previa, pudimos inferir que habían tenido acceso a la documentación.
La familia de IFR no estaba al tanto del destino que había tenido este archivo, e incluso estaba
sorprendida de que se hallara en el DEHN. Según su relato, unos meses después de la muerte de
Rojas, en abril de 1993, la documentación fue entregada por la familia al Archivo General de la
Armada Argentina 1. De esto, se dejó constancia en un acta que localizamos en ese Archivo, en la
que se detallaba que recibía la cantidad de 30 cajas selladas e identificadas, con numeración
correlativa. Dicha acta establecía además, que los documentos se entregaban en carácter de
“custodia” y que, para su consulta, era necesaria la debida autorización de sus tres hijos, lo cual
suponía una gran restricción legal.
Según testimonios del personal del Archivo General de la Armada, el Archivo IFR cuando estuvo
allí, había sido colocado en un cuarto, aislado y separado del resto de la documentación de la
Fuerza. Además se localizó una nota de octubre de 2010 donde el entonces Director de ese
1

Esto ya lo suponíamos porque, en algunos documentos de este fondo, se pueden detectar marcas con
numeración y sellos con el nombre del Archivo, por lo que se infiere que hubo un intento trunco, de realizar un
control e inventario de estos documentos.
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Archivo resolvió transferir los documentos de IFR al DEHN. Argumentó, para ello, falta de locales
disponibles para la correcta guarda y conservación de esta documentación.
La “relación de documentación” en el DEHN realizada al recibir el archivo IFR no lograba dar
cuenta fehaciente de los documentos recibidos. Por otra parte, y según testimonios del personal
del DEHN, los documentos no ingresaron en cajas ni contenedores de ningún tipo, por lo que fue
depositada en una mesa y algunos de ellos fueron envueltos en grandes paquetes para evitar su
dispersión, pero sin orden alguno.
De toda esta situación, resultó que, más de veinte años después de fallecido IFR, solo dos
investigadores habían podido tener acceso a su archivo: los historiadores Jorge González Crespo
y María Sáenz Quesada. El primero, mientras Rojas aún vivía, para relatar las memorias del viejo
almirante. Quesada, por su parte, pudo obtener autorización para consultar el fondo, cuando este
se encontraba en el Archivo General de la Armada. Al ser consultada sobre el estado del Fondo
IFR cuando ella accedió a éste, nos contó que las cajas originales con las cuales la familia afirma
que había ingresado al Archivo General de la Armada, de cartón y de grandes dimensiones;
habían sido reemplazadas por 65 cajas aproximadamente, más pequeñas, de polipropileno azul.
Tras analizar estos avatares, podemos afirmar entonces que hay faltantes de documentación.
Incluso hemos encontrado desde carpetas vacías hasta algunas cuyo índice señala
documentación que no se encuentra y que, en general, tienen que ver con acontecimientos
relacionados al gobierno de la autoproclamada “Revolución Libertadora”. También, faltarían
varios diarios de viaje que constan en sus memorias, ya que en el DEHN, sólo hay dos de estos.
Además, la familia afirma que había varias cajas con documentación relativa a los fusilamientos de
1956 y, sin embargo, solamente se ha encontrado un sobre con copias de la declaración de Rojas
de 1958 sobre este hecho.

Clasificación y descripción normalizada para el acceso:
En este marco, como plantea Antonia Heredia Herrera (2006):
La reconstrucción entonces suele hacerse difícil, aunque no imposible, y para
ella ha de evitarse la invención. Habrá que empezar por la delimitación del
fondo, seguir por una organización que respete la estructura de la
Institución, familia o persona que ha producido los documentos a partir del
conocimiento de sus funciones y actividades. Del respeto al orden natural
derivará la ordenación de las series y la ordenación interna de cada una de
las unidades documentales compuestas. (p. 126)

Bajo esa concepción, se solicitó al AGN-DAI que brindara al equipo de trabajo una edición
especial del “Taller de identificación y descripción de series documentales”, el cual dicta
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anualmente. Gracias a ello, se emprendió la identificación, clasificación y descripción de la
totalidad de las secciones y series documentales del Fondo IFR, para lo cual se elaboró el cuadro
de clasificación, y se rearmó en forma normalizada el formato del inventario general, basado en el
registro inicial.
Según, Ana Herrero Montero (2011), la clasificación en general se debe estructurar y sostener
…jerárquicamente a partir del elemento ‘función’ y contemplando para su
ejecución una serie de reglas básicas […] La identificación y sistematización
del conjunto de actividades de la organización, será la primera de las
actividades a realizar, de carácter relacional, como paso previo a la
determinación de un Cuadro de Clasificación… (p. 143)

Estas reglas básicas son la identificación de actividades sustantivas, tomar la documentación de
peso de la organización o persona, y además actualizar constantemente la información, de tal
manera que se van identificando las funciones principales y luego las secundarias que se reflejan
en los agrupamientos documentales de un Fondo.
Para la clasificación archivística de un Fondo Documental particular, producido por una persona a
lo largo de su vida, este tiene particularidades diferentes a las de un organismo o institución,
donde podemos contar con orgánicas, normas y demás elementos que nos permiten definir sin
demasiado dificultad las áreas, funciones y trámites administrativos que estructuran las secciones
y series documentales. Al tratar con un archivo personal se pudo realizar, como se observa en la
figura 1, el cuadro de clasificación a partir de la identificación de grandes agrupamientos
documentales en relación a “macro” funciones en la vida de IFR, desde las cuales se desprenden
las secciones documentales, y que pudimos determinar sólo gracias a la investigación biográfica
sobre su figura. Entonces, a partir de dichos "grandes agrupamientos", “secciones” o “actividades
sustanciales” se identificaron las series documentales y hasta sub-series en algunos casos.

Figura 1. Extracto del cuadro de clasificación del Fondo IFR
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Figura 2. Datos del cuadro de clasificación del Fondo IFR

A partir de la clasificación del Fondo IFR se pudo proceder a normalizar el registro inicial en un
inventario que reflejara la nueva clasificación archivística, ayudando a jerarquizarlo y ponerlo en
su contexto de producción, al agregarle las secciones y series de la que forman parte los
documentos registrados, sin necesidad de realizar un reordenamiento físico. Por otro lado, gracias
a toda la información recopilada y las tareas de clasificación se pudieron elaborar las
descripciones del fondo, las secciones y las series a base de la norma ISAD(G) 2.
Todos estos instrumentos de descripción buscan ser coherentes, apropiados y autoexplicativos, y
servir a los usuarios e investigadores, para acceder a los archivos y buscar los datos de su interés
sin perderse en montañas de información y economizar así tiempo y recursos (Alberch i Fugueras,
2003: 138). Además, este tipo de instrumentos, no sólo facilitan el intercambio de información
con instituciones que apliquen tales normas a nivel local e internacional, sino que también sirven
para situar la documentación en su contexto y hacerla más accesible al consignar cualquier dato
significativo sobre el origen, evolución, desarrollo y trabajo de la entidad productora, informando
los traspasos sucesivos de la entidad, la propiedad, responsabilidad y/o custodia y aquellos datos
que ayuden a entender su estructura y organización actual; dan también una visión de conjunto –
período de tiempo, área geográfica– y un resumen del contenido de los documentos –
procedimiento administrativo y tipos documentales–; entre otros datos significativos.
Elaborar el cuadro de clasificación también nos ayudó a trabajar sobre las restricciones de orden
legal. Gracias a la identificación de las secciones y series documentales del Fondo Rojas, se pudo
determinar aquellos documentos que son estrictamente personales y de autoría de Rojas, y que
por lo tanto su acceso y reproducción se restringen a lo establecido por la Ley de Propiedad
Intelectual N°11.723 y la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326. En especial, la
clasificación ayudó a la familia, a ubicar cuáles eran los documentos personales a los cuales
negaba el acceso público. En cuanto a los documentos oficiales de la Armada que se encontraron
en el Fondo Rojas, y que poseían clasificación de seguridad, y para asegurar el cumplimiento del
derecho de acceso a la información a los ciudadanos, a través de la Resolución del Ministerio de
2

ISAD(G) son las siglas en inglés de General International Standard Archival Description (Norma Internacional
General de Descripción Archivística), publicada por el Consejo Internacional de Archivos en 1994.
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Defensa de la Nación N° 1019/14, se dispuso su desclasificación y puesta a disposición del
público. Asimismo, a través de esta Resolución, el Fondo Rojas fue declarado “archivo privado de
interés público.”

El documento fotográfico de archivo en el Fondo Particular Isaac F. Rojas
Especial desafío tuvimos en realizar un adecuado trabajo de contextualización archivística con los
documentos fotográficos de archivo (DFA), presentes en gran cantidad en el Fondo IFR. Estos
documentos, comúnmente mal denominados “fotografías” a secas, al tratarse de documentos
visuales constituidos a base de una imagen fija, pueden resultar polisémicos, por lo que es muy
difícil llegar a significados únicos para una misma información/imagen. Esto no quiere decir que
el DFA en sí, sea problemático, pero hay una tendencia a prestar mayor atención a su proceso
técnico o químico o a sus cualidades estéticas o artísticas, que a su valor documental. Se podría
así, distinguir información fotográfica de documento fotográfico.
Con el documento fotográfico, como con cualquier otro tipo de documento, no se puede
garantizar que cualquiera de las comprensiones o “lecturas” diversas sean fieles al documento
original. Cualquiera sea la fotografía, si es un documento de archivo, como tal debe tener un
contexto que explique su función y utilidad, si no carece de valor documental y es sólo una
imagen suelta. Por ejemplo, una foto de una manifestación, sin un contexto claro, puede ser
utilizada con un sentido distinto para el cual fue creado 3. Incluso la correcta identificación de su
función y significado, no asegura la debida contextualización del documento, pero para su mejor
compresión es necesario ofrecer la mayor cantidad de elementos posibles a partir del tratamiento
archivístico de identificación, clasificación y descripción.
El Manual para la gestión de fondos y colecciones fotográficas de Boadas, Casellas y Suquet (2001)
indica que la correcta identificación de los conjuntos documentales -fondos o colecciones- es
básica a nivel metodológico, ya que
cada documento forma parte de un todo estructurado del que, si se aísla, no
tiene sentido y cuyo interés reside en la relación con los documentos que lo
preceden y que lo siguen, en cuanto que viene a ser una instantánea dentro
de una secuencia documental […] un fondo está compuesto por dos
elementos: el conjunto de documentos y el conjunto de relaciones entre
documentos. (p. 115)
3

Un caso ilustrativo de este fenómeno bastante común es el conjunto de unas trescientas mil fotografías aéreas
que hizo la Royal Air Forcé británica del territorio italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez finalizada
la guerra, estos reportajes de misiones de vuelo fueron cedidos a las autoridades italianas y el orden original de
las fotografías fue sustituido por criterios geográficos y de lugar. Después de reordenamiento, era imposible
cualquier intento de analizar y entender cuáles eran los objetivos principales de cada misión y cómo se
desarrollaron realmente las actuaciones de la RAF en Italia.
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Precisamente, por las especificidades técnicas de este tipo de documento y las dificultades que
conllevan su carácter polisémico, observamos que es usual que en el tratamiento archivístico
tienda a aislarse o separarse a los DFA de los agrupamientos documentales de los que forman
parte, y se los reúne como un conjunto diferenciado e independiente. Esto es una posibilidad y lo
vemos en el ejemplo de la figura 3:

Figura 3. Ejemplo de cuadro de clasificación del archivo personal de un político

Como ya señalamos arriba, en el Fondo IFR las funciones sustanciales de la vida de IFR se
determinaron y sistematizaron a partir de un estudio de su vida y obra, buscando la mayor
objetividad posible, para luego establecer e insertar las series documentales, con un sentido de
lógica interna y coherencia. Para el caso de los DFA de este Fondo particular, trabajando con la
información de contexto del documento, y no de la imagen, analizando a partir de qué función y
actividad fueron producidos, pudimos determinar la sección y la serie de las cuales los DFA
formaban parte, sin necesidad de separarlos en una categoría aparte y autónoma como
“fotografías”. De esta manera es fundamental entender en estos casos que:
el documento de archivo se produce en serie, justamente por ser fruto de
actividades administrativas rutinarias del productor, y que se preserva como
prueba de dichas actividades. El documento de archivo, además de definirse
a través de su contexto de producción, no presentará la información de
manera aislada sino correlacionada con los otros documentos de la misma
especie, creados en el ejercicio de las mismas funciones. (Ancona López,
2008, párrafo 32)

De esta forma, los DFA del Fondo IFR se lograron identificar y clasificar dentro de series
documentales, como el resto de la documentación, a base del estudio de la biografía de IFR a
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partir de diferentes fuentes 4, analizando y detectando las funciones clave que ejerció, así como las
actividades particulares y continuadas en el tiempo. Sólo unos pocos DFA que encontramos
sueltos, quedaron en proceso de análisis para determinar su serie. También debemos recordar
que Rojas mantenía un orden importante de su acervo por lo cual, por ejemplo, muchos álbumes
fotográficos tienen anotaciones y numeraciones que sirvieron y fueron utilizadas como guías para
el trabajo archivístico.
A base de este trabajo sobre los DFA del Fondo IFR encontramos entonces, por ejemplo, las series
documentales “registros fotográficos familiares”, “álbumes personales” y “homenajes a su
persona” en diferentes momentos/secciones de su vida. Por ejemplo, a partir de su actividad
militar surgen “registros fotográficos de actos oficiales”, lo cual también sucede durante su
función como Vicepresidente de la Argentina. Durante su “retiro de la carrera militar”, también se
identificaron las series “registros fotográficos del rescate Crucero General Belgrano” y “registros
fotográficos de actos oficiales”.
Debemos resaltar, no obstante, que si bien a partir de las tareas de clasificación se logró integrar
intelectualmente a los DFA del Fondo IFR dentro de las secciones y series documentales de las
que forman parte, físicamente sí se hallan separados del resto de la documentación. En función
de ello, contamos con un inventario específico de DFA aunque integrado intelectualmente al
inventario de los documentos textuales conforme al cuadro de clasificación, remarcando a qué
sección y serie pertenecen, además de indicar las fechas extremas, el volumen, el número de caja
donde se guarda físicamente y observaciones con alguna aclaración o explicación relevante.
Obviamente, también se realizaron las correspondientes descripciones a base de la norma
multinivel ISAD (G). Todas estas herramientas de descripción archivística son las únicas que
garantizan la amplia comprensión del contenido de un acervo; y permiten tanto el conocimiento
como la localización de los documentos que lo integran.
Sin la descripción el investigador/consultante cae en una situación análoga a
la del analfabeto frente a un libro, al que puede tomar y hojear, pero al que
no puede acceder totalmente porque no posee los medios que le permitirían
comprender la información. La clasificación archivística, desprovista de las
actividades de descripción, sólo se hace inteligible para quienes organizaron
el acervo. (Ancona López, 2008, párrafo 40)

Lo importante entonces, para un correcto tratamiento archivístico, no es comprender la imagen
en el caso de los DFA o el texto en un documento escrito, sino entender la historia del
documento, analizarlo en su conjunto, dentro de la serie documental de la cual forma parte, para
4

Como ser bibliografía relacionada con el Almirante Rojas y con la Armada, entrevistas con familiares, con
escritores e investigadores sobre la vida de Rojas, documentos de la Armada que verificaban el ingreso de la
documentación, etc.
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entender su contexto y entender el objeto de su existencia.
…no basta disponibilizarle imágenes y fotografías al investigador si estas no
están claramente relacionadas con su vínculo institucional. Entendemos la
recuperación del contexto de producción -de documentos imagéticos o nocomo una tarea indispensable de la organización archivística, capaz de
garantizarle informaciones fundamentales a los usuarios de cualquier
documento (Ancona López, 2008, párrafo 1)

Finalmente, el Ministerio de Defensa, con financiamiento del Proyecto de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), y como paso final para garantizar la apropiada consulta de la documentación,
instaló una sala de consulta en el DEHN, e hizo públicos los instrumentos de descripción
desarrollados, en el sitio http://www.mindef.gov.ar/archivosAbiertos/.

Reflexiones finales
El tratamiento archivístico del Fondo IFR demanda una ardua tarea, especialmente por la forma
caótica en que fue hallado, sin un orden original e integridad muy claros. Pero el esfuerzo es
fundamental para poner a disposición del público los documentos de archivo, la tarea principal
que tenemos los archiveros.
En el caso específico del Fondo IFR, siendo como era, un archivo con tantas restricciones en el
orden práctico y legal, vedado del acceso al público; este trabajo (que aún continuamos
realizando) tiene implicancias políticas e historiográficas, que pueden o no resultar evidentes.
Recordemos que el archivo personal de IFR, antes de ser puesto al acceso público, solamente
había podido ser consultado por dos investigadores.
En casos así, de mantenerse tal situación, por un lado, el conocimiento sobre la documentación
termina siendo privilegiado, ya que el resto de los investigadores y ciudadanos, sólo pueden
acceder a la lectura de este archivo de forma mediada, viéndose limitados para acceder
directamente a los documentos y debatir la interpretación dada por la mirada parcializada de una
especie de “elite intelectual” con acceso privilegiado sobre los documentos. Por otro lado, al ser
abordada la documentación por un número reducido de personas, legitimado por la familia de
Rojas y por la institución que la tenía en guarda, el sesgo ideológico de ese grupo, produce una
mirada única sobre el objeto de estudio, guardándose para sí, la prerrogativa de realizar una
construcción interesada de parte de la historia reciente, coartando el derecho a los otros, de
proponer lecturas diferentes.
Asimismo, los faltantes de documentación del Fondo IFR podrían haberse evitado, de haberse
evitado desde el principio una actitud negligente respecto al control sobre los documentos y el
tratamiento archivístico adecuado que necesitaban. Hasta los trabajos realizados en 2014, no se
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disponía de instrumento de control y descripción alguno. La propia María Sáenz Quesada nos
subrayó que nadie la asistió en el Archivo General de la Armada Argentina cuando consultó este
Fondo.
Por todo ello, podemos afirmar, que el Fondo documental Rojas era una documentación
“anestesiada” con un acceso restringido y sesgado. Tras los trabajos para su organización y
puesta al acceso público, basados en el principio democrático de “igualdad de oportunidades”,
ahora contamos con un archivo de gran potencial para la investigación y los usuarios en general.
Potencial tanto de la información literal que brindan los documentos, pero también entendiendo
su contexto de producción, por qué estaban ocultos, qué historias adquirieron, a qué conjuntos
documentales pertenecen, sean estos de tipo textual o fotográfico.
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1. Introdução
Este artigo apresenta os resultados parciais de uma intervenção arquivística e técnica junto ao
acervo pessoal de Nelson Gandur Dacach, ex-docente da Escola Politécnica da Universidade
Federal da Bahia (EPUFBA) 1. Neste estudo, de caráter exploratório e descritivo, um dos focos
refere-se à identificação e descrição arquivística do acervo documental de estudos preliminares e
projetos 2 do ex-docente, com o intuito de identificar os impactos para a Engenharia Sanitária e
Ambiental baiana e brasileira, durante a sua vida acadêmica e profissional, com vistas aos reflexos
na atualidade. Esta proposta teve origem na doação da documentação pessoal de estudos e
∗

As reflexões nesta comunicação decorrem de um projeto de pesquisa em andamento, inserido no Programa
Pense, Pesquise e Inove à UFBA (PROUFBA/2014), do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC/ PROPCI/UFBA – 01/2017), lançados pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação (PROPCI/UFBA), e
Programa Permanecer (2017) da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da UFBA
(PROAE/UFBA). É imprescindível citar que este trabalho teve a colaboração das discentes do curso de Engenharia
Sanitária e Ambiental da UFBA, Evellin Ariadnne Ribeiro Santos e Tainá Hana Santos da Conceição.
∗∗
Universidade Federal da Bahia - UFBA.
1
A Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia foi fundada em 12 de julho de 1896, como Instituto
Politécnico da Bahia. A então Escola Politécnica da Bahia foi inaugurada em 14 de março de 1897. A Escola passou
pela administração estadual, de acordo com o decreto-lei nº 11.472, no período de 1940 a 1944. Em 1946, o
decreto nº 9.737, de 24 de janeiro de 1946, federaliza a Escola Politécnica da Bahia. O decreto-lei nº 9.155, de 08
de abril de 1946, incorpora a unidade de ensino à então Universidade da Bahia (COSTA, 2003, p. 26).
2
“Conjunto de operações a executar dentro de determinado prazo para obtenção de produto ou realização de
atividade”. (Silva, 2014, p. 34).
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projetos do ex-docente, feita por sua filha Denise Benjamin Dacach Ulrix, em 03 de novembro de
2015. A partir desse ato, foram integrados esforços por parte do Memorial Arlindo Coelho
Fragoso e o Departamento de Engenharia Ambiental da Escola Politécnica da UFBA (DEA),
visando o fortalecimento da pesquisa e das metas, dentre as quais, favorecer o maior
envolvimento da comunidade acadêmica, profissional e sociedade em geral com os projetos e
estudos preliminares. Assim, a pesquisa tem como objetivos específicos: a) Mapear o acervo
documental de projetos e estudos produzidos pelo docente Nelson Gandur Dacach; b) Higienizar
a documentação identificada do ex-docente; c) Elaborar inventário do acervo documental de
estudos e projetos identificados; d) Levantar a atuação e as contribuições de Nelson Gandur
Dacach na Escola Politécnica e na Engenharia Sanitária e Ambiental; e) Verificar o contexto dos
projetos de engenharia realizados pelo ex-docente e, possivelmente, verificar a situação atual dos
mesmos junto às prefeituras; f) Avaliar os projetos frente às novas tecnologias, legislações e
padrões de engenharia para identificar prováveis adaptações ou melhorias.
No que diz respeito às ações arquivísticas, a pesquisa considera a realização de higienização
mecânica, identificação, tratamento e custódia, conservação e acesso, que resultarão na
elaboração de um inventário como instrumento de pesquisa, por melhor se adaptar às
características do acervo, sendo um arcabouço de projetos e anotações técnicas. As reflexões
iniciais sobre essa documentação pessoal e biografia deste ex-docente da EPUFBA foram
apresentadas por Oliveira & Viaro (2016) em um paper cujo objetivo era apresentar a proposta de
intervenção neste acervo. Neste estudo preliminar, dentro dos 3 (três) armários doados, foram
identificadas 140 (cento e quarenta) pastas com a documentação dos estudos e projetos do exdocente.
Em relação aos aspectos técnicos do acervo, as análises foram iniciadas no primeiro semestre do
ano corrente, dando ênfase ao cadastramento dos projetos e estudos preliminares de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, voltados para os municípios das regiões
Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, com grande representatividade dos municípios localizados no
estado da Bahia. Destes, os primeiros dezoito (já descritos) referem-se basicamente a sistemas
simples de abastecimento de água, que contemplam uma ou mais etapas, tais como: estruturas
de captação; adução de água tratada ou bruta; sistemas simplificados de tratamento compostos
por filtros lentos e clorador e, em alguns casos, formas alternativas ou convencionais de
distribuição de água para a população. No que tange aos sistemas de esgotamento sanitário, há
uma quantidade significativamente menor, tendo somente 1 (um) descrito até o momento,
localizado no estado da Bahia, constituído de uma estação de tratamento de esgoto com
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tratamento primário. Todos os projetos, sendo eles de abastecimento de água ou de
esgotamento sanitário, foram propostos para municípios de pequeno porte. Com esta pesquisa
espera-se alcançar uma melhor aproximação junto à comunidade acadêmica da UFBA, em relação
ao maior envolvimento dos discentes com os projetos, possibilitando uma vivência teóricoprática, ainda em fase inicial do curso, com estímulos quanto às perspectivas futuras de atuação
na área de Sanitária e Ambiental. Em relação à relevância técnico-social dos estudos e projetos,
será avaliada a proximidade destes com os padrões de engenharia atuais, bem como através de
iniciativas práticas de percepção sobre a necessidade de expansão dos projetos originais para
atender as demandas atuais, em cada município ou localidade. Ainda nesse contexto, há a
possibilidade de fornecer aos municípios que se mostrarem interessados, acesso aos projetos
existentes no acervo, visando reestabelecer informações sobre a infraestrutura de saneamento
existente e em operação em cada localidade.
Para tanto, este artigo encontra-se dividido em mais 3 seções: Procedimentos metodológicos;
Resultados parciais da pesquisa e Considerações finais.

2. Procedimentos metodológicos
A pesquisa, alvo deste artigo, baseia-se em pesquisas bibliográficas e documentais, fontes de
dados primários, secundários e da aplicação de questionários. O procedimento metodológico
vincula-se principalmente ao mapeamento e cadastro do acervo de Dacach; inventário,
diagnóstico e caracterização dos projetos/estudos e de sua atuação como acadêmico e
engenheiro sanitarista; análise do contexto do saneamento no período de elaboração do projeto
e a situação atual, bem como a avaliação técnica dos projetos e estruturas de saneamento. No
que diz respeito ao conteúdo apresentado nesta comunicação, respalda-se nas seguintes etapas:

2.1 Levantamentos de estudos sobre acervos técnicos correlatos ao de Nelson Dacach
A pesquisa bibliográfica iniciada buscou por relatórios, artigos, dissertações e demais
documentos técnicos que apresentassem acervos correlatos a este, com enfoque às contribuições
de profissionais da área de Exatas e de Engenharia, no ambiente social, acadêmico e técnico.

2.2 Inventário e diagnóstico do acervo documental do professor Nelson Gandur Dacach
O inventário consiste na identificação das tipologias documentais constantes no acervo
documental pessoal do ex-professor e o estabelecimento das séries documentais, considerando
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que tratam-se de trabalhos técnicos, artigos em jornais e publicações técnicas no âmbito do
abastecimento de água e do esgotamento sanitário. Em especial, neste artigo, destaca-se o
detalhamento da cronologia da vida acadêmica e profissional de Nelson Gandur Dacach, a partir
das informações obtidas em livros produzidos por Dacach, no seu dossiê de ex-docente e nas
tipologias documentais constantes nesta documentação, a exemplo do curriculum vitae e artigos
publicados em jornais. O diagnóstico procura levantar e analisar informações referentes ao
estado físico e de conservação do acervo, quantidade, condições de armazenamento, dentre
outras (Camargo, Botani, Bellotto & Mezzalira, 2012, p.37 e 55). Conforme Oliveira & Viaro (2016,
p.53), identificar e disseminar o acervo pessoal de Dacach “[...] significa dar um retorno à
comunidade acadêmica, profissional e sociedade em geral sobre as contribuições de um
sanitarista baiano”.

2.3 Mapeamento e cadastro dos arquivos técnicos do acervo
Os arquivos técnicos do ex-docente foram mapeados e quantificados em uma planilha inicial
contendo a identificação das pastas correlacionadas às cidades, contempladas com os projetos
divididos nas categorias: projeto, estudo preliminar e outros. Em um segundo momento, cada
projeto vinculado a uma pasta foi detalhado conforme modelo esboçado pela equipe de
pesquisa. O modelo posto em prática para o cadastramento dos arquivos contidos no acervo de
Nelson Dacach atende aos seguintes campos: 1) Número da pasta; 2) Título do projeto; 3)
Localidade; d) Estado (UF); 4) Local de produção do documento; 5) Data da publicação do
documento; 6) Projeção do projeto; 7) Estimativa populacional; 8) Infraestrutura prévia no local; 9)
Descrição do projeto a ser implantado; 10) Contratante/programa; 11) Observações.

2.4 Caracterização dos arquivos técnicos do acervo
A caracterização ilustrada neste artigo priorizou 13 cidades que foram contempladas por projetos
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, quantificados e cadastrados na etapa
anterior. Em seguida, buscou-se confirmar a existência de municípios através de consultas em
relatórios técnicos e nas bases do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De posse
das projeções populacionais, dados censitários e o detalhamento de cada projeto foram
estabelecidas considerações preliminares quanto à realidade atual dos municípios e a
representatividade dos projetos elaborados na década de 50, no atendimento pleno da
população prevista no último censo por infraestrutura de saneamento básico.
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3. Resultados parciais da pesquisa

3.1 Quantificação e desenvolvimento do cadastro do acervo de Nelson Dacach
Durante o mapeamento do acervo de Nelson Dacach, foram identificados 138 arquivos técnicos,
dos quais, 84 são projetos, 29 estudos preliminares e 25 que ainda se encontram em fase de
classificação. Concomitante ao mapeamento, os projetos, estudos preliminares e as outras
atividades estão sendo cadastrados no modelo elaborado durante a pesquisa. Ao final da etapa
de mapeamento espera-se iniciar a hierarquização e seleção dos arquivos técnicos,
consequentemente, os municípios a serem contemplados com a análise técnica das estruturas de
saneamento.

3.2 Pesquisas correlatas e análise arquivística do acervo documental
No processo de identificação do acervo pessoal e delineamento da biografia do professor Nelson
Dacach buscou-se pesquisas correlatas para verificação do tratamento dado a documentos
técnicos relativos à Engenharia e áreas afins. A intenção destes estudos correlaciona-se com a
perspectiva desta pesquisa de registrar e analisar um conjunto de documentos valiosos para o
resgaste da história da área Engenharia Sanitária e Ambiental. Para tanto, na revisão de literatura
realizada até o momento, identificou-se os autores Arquivo da História da Ciência do Museu de
Astronomia e Ciências Afins (2010), Bezerra & Campos (2014), Calabria (2012), Diretoria de
Arquivos Permanentes do Arquivo Público Mineiro (2009) e de Santos de Farias (2009), com
pesquisas no âmbito dos arquivos pessoais nas áreas de Engenharia, Matemática, Urbanismo,
Engenharia Civil e Cartografia, respectivamente.
No que se refere ao delineamento da biografia de Nelson Gandur Dacach, a pesquisa avançou,
em relação à pesquisa realizada por Oliveira & Viaro (2016), na identificação de aspectos da vida
pessoal e profissional do ex-engenheiro civil e sanitarista. Neste sentido, nascido em 14 de abril
de 1925, na cidade de Senhor do Bonfim/Bahia, filho de Gandur Miguel Dacach e Jamille Dacach,
Nelson estudou Engenharia Civil na Escola Politécnica da Bahia, entre 1943 e 1948. Em 1951,
formou-se em Engenharia Sanitária pela Faculdade de Higiene e Saúde Pública da Universidade
de São Paulo. Segundo Dacach (1990, p.11) "até graduar - me como engenheiro civil pela Escola
Politécnica da Universidade Federal da Bahia, jamais imaginei vir a exercer atividades no setor
específico da Engenharia Sanitária". Esta afirmação de Dacach corrobora com as reflexões de
Hobbs (2016, p.319), ao considerar que a documentação pessoal é formada a partir da
experiência e que os “[...] não deveriam ser vistos apenas como documentos rotineiros e
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descartáveis, mas como documentos de valor permanente que, por si só, originam-se da
experiência de vida e das circunstâncias” e que o ato de documentar relaciona-se com aspectos
emocionais e práticos.
Com um ano de formado em Engenharia Civil, em 1949, Nelson Dacach tornou-se engenheiro do
então Serviço Especial de Saúde Pública na Bahia (SESP), atual Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA), entre 1949 a 1952, no qual envolveu - se com programas para promoção da saúde e
bem-estar das populações (Dacach, 1990). De 1952 a 1954, exerceu o cargo de engenheiro -chefe
nesta mesma instituição (Dacach, 1990).
De 1954 a 1955, devido ao trabalho realizado na SESP, o engenheiro Dacach foi convidado para
trabalhar na Sociedade Construtora e Instaladora da Bahia (Stencia), empresa do Grupo
Odebrecht, especializada em instalações hidráulico-sanitárias prediais, momento no qual Dacach
elaborou projetos de abastecimento d'água de cidades (Dacach, 1990). Conforme Dacach (1990,
p.11), em 1956, "[...] resolvi desligar - me para, como autônomo, montar escritório próprio mantido até hoje - dedicando -me então a estudos e projetos de saneamento em geral".
Entre 1961 e 1964, foi professor catedrático interino da cadeira "Higiene Geral, Higiene Industrial
dos Edifícios de Saneamento e Traçado das Cidades" do Departamento de Hidráulica e
Saneamento da Escola Politécnica da UFBA (Oliveira & Viaro, 2016, p.54). Foi colaborador de duas
revistas técnicas no Rio de Janeiro: a) Revista Construção, de 1961 a 1967; b) Revista Engenharia
Sanitária, de 1963 a 1967. Também escreveu artigos para a revista DAE, de São Paulo, de 1965 a
1970 (Dacach, 1990). Na Bahia, ele colaborou com o Jornal A Tarde, a partir de 1971. Dacach, em
seu dossiê de docente, listou 57 artigos publicados sobre a preservação da saúde e do meio
ambiente, entre 1972 e 1995, bem 34 artigos sobre temas relacionados à Engenharia e
Tecnologia, entre 1972 e 1996. Alguns destes artigos com a temática água foram também
publicados no livro “A água em nossas vidas”, num total de 49 textos (Dacach, 1990, p.12). O
intuito de Dacach era divulgar aos leitores do jornal os aspectos relevantes da profissão.
Os estudos produzidos por Dacach (1990, p.12) foram alicerçados em suas teses defendidas para
concursos, a saber: a) De livre docência, intitulada “A água e sua utilização para abastecimento de
pequenas comunidades brasileiras”; b) De cátedra, intitulada “Seleção de mananciais para
abastecimento d’água de pequenas comunidades brasileiras”. Estes estudos contemplaram, de
acordo com o mesmo (1990, p.12), “[...] uma centena de cidades, vilas e povoados de oito
Estados”. Estas teses tornaram-se os livros técnicos Sistemas Urbanos de Água (1975 e 1979),
Saneamento Básico (1984 e 1990), Saneamento Ambiental e Sistemas Urbanos de Esgoto (1984).
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Denise Dacach Ulrix, chamada pelo pai como Denise Filha, após o falecimento do seu pai em 05
de outubro de 2014, doou seu acervo pessoal de estudos preliminares e projetos à EPUFBA,
mantidos em seu escritório residencial, em novembro de 2015. A filha considerou uma
documentação valiosa em termos históricos e didáticos, sobretudo pelo seu pai ter sido um
profissional extremamente zeloso e perfeccionista e seus projetos verdadeiras obras primas. Por
isso, ela acreditou que a Escola seria a entidade mais merecedora de manter este arquivo, que
poderia ser de grande valia em termos didáticos para os alunos de Engenharia Civil, e em
especial, de Engenharia Sanitária.
A partir desta iniciativa, iniciou-se a formulação de uma proposta para identificação e descrição
deste acervo, em parceira com o Departamento de Engenharia Ambiental (DEA). Esta proposta de
intervenção gerou sua primeira publicação no Congresso Nacional de Arquivologia (CNA). A
Escola recebeu seus projetos e estudos dentro dos 3 armários originais onde Dacach custodiava
esta documentação, juntamente com uma listagem. Estes armários possuíam um espelho, nos
quais constavam uma lista com todos os estudos e projetos. Na listagem original encontrou-se
140 documentos numerados (Oliveira & Viaro, 2016).

3.3 Análises preliminares do acervo de Nelson Dacach quanto aos estudos de concepção
dos sistemas de saneamento
De posse das análises estabelecidas sobre os dados do mapeamento e cadastramento, montouse a Tabela 1, dando ênfase as cidades que foram efetivamente contempladas por projetos, uma
vez que os estudos preliminares não demonstravam nenhuma estimativa ou sinalização de
estudos sobre o crescimento populacional, que foi escopo da avaliação deste artigo.

Tabela 01 – Municípios alvo dos projetos com a identificação dos dados populacionais da década de
1950 e o Limite do Projeto (SESP) referente à década de 1970.
Município
Cidade de Casa Nova (BA)
Vila de Riacho das Neves Município de Cotegipe (BA)
Cidade de Angical (BA)
Cidade de Macaúbas (BA)
Cidade de Campanha (MG)
Cidade de Delfim Moreira (MG)
Cidade de Itanhandu (MG)
Cidade de Santa Maria da Vitória (BA)
Irará (BA)
Itabirito (MG)
Jeremoabo (BA)
Morro do Pilar (MG)
Itajuípe (BA)

1950
1.359
1.013

Limite do projeto
4000
4000

1047

4000

1.849
4.787
1.327
1.412
2.300
2.000
6.846
2.185
1.300
5.397

4000
7000
5000
9000
5000
4000
17000
4500
4000
10000

Fonte:
Elaboração
própria.
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Em relação aos 13 projetos, ressalta-se que 1 refere-se ao atendimento de demanda por sistemas
de esgotamento sanitário, e 12 são projetos de abastecimento, dos quais apenas 2 não possuíam
sistemas alternativos de abastecimento, tendo os outros 10, torneiras públicas que visavam
atender à parcela mais carente da população, vista a situação precária da maioria das cidades já
avaliadas.
Sendo os projetos elaborados conforme o arcabouço técnico na época em que foram
desenvolvidos, e, restabelecendo um vínculo imediato com as normas técnicas e literatura técnica
vigente atualmente, os estudos de concepção de sistemas de saneamento referem-se ao
estabelecimento de todas as diretrizes, parâmetros, condicionantes e definições necessárias para
a caracterização completa do projeto a ser implantado e operado (Heller & Pádua, 2010; Tsutiya
& Além Sobrinho, 2011). Nesse contexto, pode-se destacar a importância de alguns fatores como:
porte da localidade, descrição do sistema de saneamento existente, projeção populacional e o
alcance do projeto. Em relação à análise das estruturas existentes, os relatos elaborados por
Nelson Dacach refletem a ausência total ou a existência de sistemas em funcionamento que já
não atendiam a população residente em cada município, registrados durante visitas aos locaisalvo dos projetos. Esse fato coaduna com o porte da localidade, visto que a maioria dos
municípios avaliados aqui apresenta população inferior a 5000 habitantes, o que sugere uma
situação precária, carente e representante da realidade brasileira. Fato que ilustra esta realidade é
a Consolidação do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), com ênfase no incremento dos
índices de atendimento por sistemas de abastecimento de água, criado apenas na década 70,
com recursos oriundos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) (Dantas, Leoneti,
Oliveira & Oliveira, 2012). No que diz respeito ao alcance de projeto, todos os arquivos técnicos
do acervo avaliados até o momento visavam o atendimento de uma população final
correspondente aos 20 anos, ou seja, os portes das estruturas seriam de acordo com a demanda
calculada a partir da população prevista para cada município na década de 1970.
As projeções populacionais, quando realizadas, foram estimadas utilizando 3 métodos:
Progressão Aritmética, Progressão Geométrica e Fórmula Wappaus. Vale ressaltar que todos os
municípios contemplados com os projetos avaliados respaldaram as suas projeções nos dados
populacionais de 1940 e 1950, quando existentes, tendo como marco o atendimento aos critérios
estabelecidos pela SESP. A mesma condicionou que as projeções deveriam atingir, no mínimo, o
dobro da população residente na década de 1950, ou senão seria adotado como regra o Limite
de Projeto estabelecido pela própria SESP que, ao final dos estudos populacionais, foram
preponderantes para todos os municípios avaliados neste artigo.
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Expandida a análise e confrontando os dados populacionais (referentes ao Limite de Projeto)
utilizados em cada projeto com os dados obtidos nas bases do IBGE, conforme Tabela 2, observase em sua maioria uma diferença significativa na faixa de 32% a 826%, exceto no caso dos
municípios de Itanhandú e Morro do Pilar, ambos do estado de Minas Gerais, que apresentam
diferença inferior a 5%. Ressalta-se que esta avaliação considerou o marco inicial de cada
projeção, sendo este variável entre os primeiros anos da década de 1950, baseados na realidade
de dados de cada localidade. Aliás, vale reforçar que, dentre as 13 cidades contempladas neste
artigo, apenas 46% desenvolveram aplicações de métodos matemáticos na análise populacional.

Tabela 2 – Diferença em percentual dos valores do Limite de Projeto (LP) em comparação com os
dados do censo de 1970 – IBGE.
Município
Cidade de Casa Nova (BA)
Vila de Riacho das Neves Município de Cotegipe (BA)
Cidade de Angical (BA)
Cidade de Macaúbas (BA)
Cidade de Campanha (MG)
Cidade de Delfim Moreira (MG)
Cidade de Itanhandu (MG)
Cidade de Santa Maria da Vitória (BA)
Irará (BA)
Itabirito (MG)
Jeremoabo (BA)
Morro do Pilar (MG)
Itajuípe (BA)

Limite de projeto
(L.P.)
4000
4000

4000
4000
7000
5000
9000
5000
4000
17000
4500
4000
10000

1970
37.036
14.693
11.310
26.639
10.030
10.017
9.132
31.216
16.575
22.470
28.625
4.160
19.828

Diferença
percentual
826%
267%
183%
566%
43%
100%
1%
524%
314%
32%
536%
4%
98%

Fonte: Elaboração própria.

Percebe-se claramente a permanência de questionamentos, no que diz respeito à análise dos
fatores que compõem os estudos de concepção de sistemas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário. Tendo como base primária, os dados populacionais existentes em cada
localidade, nas décadas de 1940 e 1950, os estudos preliminares sobre a população adotada nos
cálculos dos projetos, e as identificadas nas bases do IBGE, reforça no mínimo a ocorrência de
crescimentos populacionais não identificáveis no momento de elaboração dos projetos.

4. Considerações Finais
A identificação do acervo pessoal e o delineamento da biografia de Nelson Dacach relacionam-se
com movimentos atuais de valorização desses materiais visando restabelecer o seu vínculo
imediato com o aprimoramento do conhecimento e aproveitamento em diversas áreas. No caso
específico deste artigo há a oportunidade de complementar esse olhar de valorização com a
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adição de documentos pessoais contendo estudos, projetos, livros técnicos e artigos de um
pesquisador e engenheiro que dedicou a sua vida à área de Engenharia Sanitária e Ambiental.
Fato este que, por si só, já representa uma contribuição importante para a área de arquivos
pessoais. Assim, como previsto na essência da pesquisa deste acervo apresentado aqui, este
artigo demonstrou resultados parciais no que diz respeito à análise arquivística do acervo
documental com a apresentação da cronologia da vida acadêmica e profissional de Nelson
Dacach, na qual se pode vislumbrar como um marco pertinente em sua trajetória, a sua formatura
em Engenharia Sanitária pela Faculdade de Higiene e Saúde Pública da Universidade de São
Paulo, no ano de 1951. Desde então dedicou a sua trajetória acadêmico-profissional a esta área,
com a apresentação de diversos frutos. Dentre eles, podem-se mencionar os projetos em fase de
cadastramento, sendo uma pequena parcela do acervo avaliado, mesmo que de forma preliminar.
Vale ressaltar que os 138 arquivos técnicos contidos no acervo de Dacach resultará em diversas
possibilidades de análise técnica e de uso na academia, vislumbrando de imediato, como um
recurso didático na formação dos futuros Engenheiros Sanitaristas da Escola Politécnica da UFBA.
Particionando os 138 arquivos, 84 são projetos, 29 estudos preliminares e 25 relacionados a
outras atividades, favorece um entendimento mais aprimorado dos arquivos dando maior suporte
à próxima etapa da pesquisa relacionada à hierarquização de estudos prioritários junto aos
municípios. No que diz respeito aos 13 municípios avaliados, deve-se reforçar, neste momento, a
permanência de questionamentos provenientes dos estudos preliminares sobre a população
adotada nos cálculos dos projetos confrontados com as bases do IBGE que pode sugerir,
inicialmente, a ocorrência de crescimentos populacionais não identificáveis no momento de
elaboração dos projetos. Para finalizar, conforme o breve exposto, esta pesquisa vislumbra
diversos resultados mencionados ao longo deste documento e que foram apenas reforçados com
as análises realizadas até o momento.
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Introdução
O presente trabalho visa apresentar o estudo em andamento nos documentos iconográficos do
arquivo pessoal do antropólogo Luiz de Castro Faria, com o objetivo de analisar e definir os tipos
de fotografias. O acervo estudado é rico em variedade de imagens, material produzido durante o
desempenhar das atividades de Castro Faria enquanto pesquisador e professor do Museu
Nacional.
A fotografia é uma técnica e ao mesmo tempo produto. Mas é muito importante
compreendermos a fotografia como um documento. O material produzido por Luiz de Castro
Faria é relevante para a história da antropologia brasileira. Suas imagens serviram para o
reconhecimento de áreas de escavações, a vida de grupos indígenas, sua cultura, atividades e
cotidiano. Cabral e Silva relatam que:
O uso da fotografia em expedições etnográficas remonta à segunda metade
do século XIX e o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, também teve
participação nesse tipo de empreendimento. O acervo de objetos, fotos e
filmes da instituição foi bastante ampliado a partir dos trabalhos da
Comissão Rondon em 1907 e a viagem de Roquette-Pinto a Rondônia no
ano de 1912. Já plenamente institucionalizada como mecanismo de pesquisa
e registro, a câmera fotográfica também ganhou espaço na bagagem de
Castro Faria como representante brasileiro na expedição do etnólogo francês


Bolsista pesquisador do CNPq no Arquivo de História da Ciência do Museu de Astronomia e Ciências Afins –
MAST/MCTIC.

Arquivista do Arquivo de História da Ciência e coordenadora do Mestrado Profissional em Preservação de
Acervos de Ciência e Tecnologia do Museu de Astronomia e Ciências Afins – MAST/MCTIC.
Luiz Fernando Andrade Lima Júnior / Maria Celina Soares de Mello e Silva | 40

Archivos personales: experiencias de organización y gestión

Arquivos pessoais: experiências de organização e gestão

Lévi-Strauss à Serra do Norte em 1938, consagrada décadas mais tarde pela
publicação da obra Tristes trópicos. (CABRAL; SILVA, 2016, p.569)

O material fotográfico de Castro Faria contribuiu para o desenvolvimento da antropologia no
cenário nacional e vêm contribuindo com outras pesquisas até hoje. Castro Faria estudava sítios
arqueológicos em diferentes regiões do país, bem como realizava trabalhos etnológicos com a
observação e registro de comunidades indígenas do Brasil.
Todo esse material iconográfico produzido é importante para entender e contextualizar a história
de sítios arqueológicos, sambaquis e tribos indígenas. Fonte de pesquisa em dias atuais, a
organização deste acervo está em andamento, e já vem sendo alvo de pesquisas. São fotografias,
negativos, diapositivos, contatos, desenhos e postais que registram variadas paisagens e
atividades.
Com toda essa variedade de imagens este acervo foi escolhido como piloto para o estudo da
classificação das fotografias de acordo com seu tipo. Os termos adotados e utilizados pelo
Arquivo de História da Ciência como gêneros fotográficos, não foram padronizados,
apresentando critérios diversos para sua tipificação, como por exemplo, assunto das imagens.
Desta forma fez-se necessário a compreensão das imagens fotográficas de acordo com seu
contexto de produção, para melhor tipificar. Contudo, o gênero fotográfico ainda carece de um
estudo aprofundado sobre categorias e tipos nos arquivos, que proporcione clareza de definição.
Para orientarmos nosso estudo realizamos pesquisa sobre gênero fotográfico em publicações de
instituições especializadas e sites, como referência sobre o tema.
Ao trabalharmos com o material que compõe o acervo iconográfico, o projeto tem como objetivo
estudar e analisar as imagens do acervo, sobre a perspectiva das atividades que deram origem às
mesmas, a fim de identificar e definir seus tipos. Para realizar tal experimento, debruçamos nossa
pesquisa para o estudo da identificação dos gêneros fotográficos. Como é chamado na área
jornalística e artística. É importante ressaltar que o acervo está em processo de organização e a
identificação das imagens e seus respectivos tipos irá contribuir para a melhor classificação das
fotografias, considerando as atividades que o produtor do acervo desempenhou. Este trabalho
ajudará também na descrição dos documentos, além da indexação e retroalimentação e revisão
dos termos já existentes na Base de Dados Zenith, do Arquivo de História da Ciência (AHC).
O estudo sobre os gêneros fotográficos está em andamento e gerando frutos. Dada à proporção
do trabalho e da análise das imagens, houve a necessidade de se criar um Grupo de Trabalho de
Tipos Documentais Fotográficos. A justificativa da criação do grupo foi a necessidade de uma
colaboração maior para o estudo dos tipos de fotografia, considerando-se a tomada, o ângulo e
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o conteúdo, para melhor nomear os tipos e padronizar termos para o tratamento arquivístico e
disponibilidade em bases de dados.
A dificuldade de um trabalho de tratamento de fotografias ocorre, muitas vezes, por ser solitário,
sem a oportunidade de trocar informações ou tempo para se dedicar à correta nomeação dos
termos. A experiência de profissionais que atuam com o tratamento e a preservação de
fotografias é fundamental para o estudo.
O outro objetivo do estudo, e também do Grupo de Trabalho, é a revisão e definição dos termos
que irão compor a Base de Dados Zenith, que passa por revisão dos termos já adotados, para que
seja realizada uma melhor recuperação das informações e imagens nela armazenadas, bem como
a construção de um glossário.

Castro Faria e seu acervo iconográfico
Castro Faria (1913-2004) graduou-se em biblioteconomia e Museologia em 1936, ano em que
iniciou seu trabalho junto ao Museu Nacional. Como pesquisador também teve uma atuação
acadêmica, lecionando no Museu Nacional e na Universidade Federal Fluminense (UFF).
Especializou-se na área da antropologia e é considerado um pioneiro na antropologia brasileira,
formando muitas gerações de antropólogos, entre esses, alguns mestres e especialistas no país,
tornando-se referência na área. Castro Faria teve ainda, participação importante na expedição
etnográfica à Serra do Norte, realizado por Claude Lévi-Strauss em 1938. Castro Faria publicou
muitos trabalhos científicos na área da antropologia. Foi fundador e primeiro presidente da
Associação Brasileira de Antropologia, membro de algumas sociedades de pesquisas, nacionais e
internacionais, além de ter lecionado no London College e na Université de Paris.
No decorrer do desempenho de suas atividades acadêmicas e profissionais, Castro Faria atuou
em diversos campos, como a etnografia, antropologia e arqueologia. Suas expedições e trabalhos
em com povos indígenas pelo território brasileiro, contribuíram muito para o desenvolvimento da
antropologia no Brasil.
Em 1960, Castro Faria foi designado pelo governo de Santa Catarina responsável por cuidar e
preservar os sambaquis e jazidas arqueológicas do Estado. Durante toda sua carreira profissional,
Castro Faria produziu muitos registros fotográficos de seus trabalhos de campo, que refletem sua
trajetória profissional e se constituíram material fundamental para suas pesquisas e para projetos
desenvolvidos posteriormente, tornando referência para outras gerações de pesquisadores.
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O acervo foi doado ao MAST em 2001 pelo próprio, reunindo mais de 7.000 documentos entre
textuais e iconográficos. Os iconográficos representam um quantitativo aproximado de mais de
4.900 documentos, sendo o conteúdo das imagens o objeto de nossa pesquisa.
São diapositivos, foto contatos, negativos e fotografias que revelam a história da carreira de
Castro Faria, seus trabalhos de campo com populações indígenas no Brasil, suas expedições e
escavações arqueológicas em sambaquis no país, dentre outros. Estes registros inspiram e
auxiliam na produção acadêmica de outros pesquisadores até os dias atuais. Também são
encontradas registros de atividades realizadas junto ao Museu Nacional, e fotografias no contexto
da família e em eventos sociais.

Gênero fotográfico e Tipos de fotografia
O estudo sobre gênero fotográfico ainda é uma atividade recente. O fotojornalismo utiliza o
gênero fotográfico para definir o tipo de fotografia. Tal definição se apresenta de forma muito
geral, deste modo, compreende-se que o tipo de fotografia pode ser produzido pelos mais
variados modos, como por exemplo: o objetivo da produção da foto, por tomada de posição, etc.
A fotografia como documento, ou documento fotográfico, é todo aquele que apresenta uma
informação por meio de imagem estática (CABRAL; SILVA, 2017, p. 562), compreendendo assim,
além da fotografia, negativos, diapositivos, contatos e desenhos.
A Biblioteca Nacional elaborou o Manual para Indexação de Documentos Fotográficos, em 1996,
onde definiu os gêneros nas seguintes categorias:


Método de projeção ou ponto de vista. Ex.: vista aérea, vista panorâmica.



Propósito do trabalho. Ex.: fotografia publicitária.



Características da época em que a imagem foi criada. Ex.: trabalho de estudante.



Ocasião da publicação. Ex.: cartão de Natal.



Métodos de representação ou temas. Ex.: fotografia abstrata, paisagem, postmortem, retratos. (ALVES; VALÉRIO, 1996, p. 39).

Para alguns autores, o tipo de fotografia também pode estar associado ao uso da imagem. De
acordo com Manini, dos usos possíveis da fotografia, pode-se mencionar o comercial, o de
exposição ou publicação, o probatório, o didático/cientifico e o pessoal/familiar. Segundo esta
categorização, o comercial seria voltado para uso nos meios de comunicação ou em publicidade.
O uso de exposição ou publicação objetiva exibir ou publicar a fotografia para demonstrar uma
produção artística, comemorar um evento, divulgar a documentação fotográfica de determinado
acontecimento, publicação de livro, revista, dentre outros. No uso probatório, a fotografia é
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utilizada como prova ou evidência de um fato ou acontecimento. O uso didático ou científico
refere-se às imagens utilizadas para aulas, palestras, eventos em geral. A última categoria citada
pela autora é a pessoal/familiar, que se refere àquelas destinadas a compor um acervo pessoal,
um álbum de família. (MANINI, 2008, p. 123-125).
Como parte da metodologia adotada para a realização da atual pesquisa foram realizadas buscas
livres na internet em sites especializados, confiáveis e outros, com o termo “gênero fotográfico”.
Como resultado, não foram localizadas definições do termo, mas sim, verificadas algumas
categorias, como por exemplo: moda, eventos, científica, paisagem, espetáculos, arquitetura,
artes, retrato e publicitário. De acordo com os sites do Laboratório de Audiovisual - Região
Narrativa1, além destas, algumas outras categorias são apresentadas, tais como:


Moda - Apresenta peças de vestuário, cria e divulga tendências através dos modelos.
 Eventos - Fotografia de casamentos, festas de 15 anos, congressos, dentre outros eventos
onde as pessoas se unem para celebrar.
 Científica - Fotografia a serviço da ciência, para registrar espécies, indivíduos e
comportamentos. Pode ser macrofotografia ou microfotografia, onde a câmera é
acoplada ao microscópio.
 Paisagens - Paisagens naturais, florestas, animais. Exercem forte impacto ao público, pois
trata de temas que sensibilizam as pessoas e geralmente são feitas em plano aberto,
trazendo a natureza para o olhar do humano.
 Espetáculos - Registra shows, peças de teatro, apresentação de dança. Demanda auxílio
de tripé e câmeras com lentes claras.
 Arquitetura – Fotografia para dar ênfase à forma, dimensões e estrutura de prédios,
monumentos. A preocupação com o equipamento e com o posicionamento da câmera
são necessários para não distorcer o objeto.
 Obras de arte - Registro de obra de arte. Preocupa-se em registrar de forma fiel obras
como pinturas, desenhos e esculturas.
 Nu artístico - Mostra a estrutura corporal humana, ressaltando a beleza e os
movimentos, bem como trabalha com deformação do corpo como conceito.
 Publicitário - Tem objetivo de ressaltar as características de objetos, por exemplo. Em
geral com fins de venda de algum produto ou ideia.

1

Laboratório de Audiovisual - Região Narrativa é um site de um coletivo de profissionais especializados em
fotografia documental, atuantes na comunidade da Rocinha na cidade Rio de Janeiro. Um projeto que recebe
apoio financeiro do governo do Estado do Rio de Janeiro e de instituições privadas, colaborando para o
desenvolvimento
social
de
criança,
jovens
e
adultos
da
região.
Disponível
em:
<https://regioesnarrativas.com.br/2014/05/16/8-mai-a-historia-da-fotografia-e-os-generos-fotograficos/>.Acesso
em: 26 jun. 2017.
Luiz Fernando Andrade Lima Júnior / Maria Celina Soares de Mello e Silva | 44

Archivos personales: experiencias de organización y gestión

Arquivos pessoais: experiências de organização e gestão

 Retrato – Busca captar a essência do retratado, o que ele possui de mais rico para as
lentes do fotógrafo.
 Esporte - Mostra a emoção do esporte, os esportistas envolvidos e os momentos
decisivos, antes do grande “lance”. É importante sempre estar atento aos mínimos
detalhes.
Como se pode observar, as definições deste projeto são simples e vêm seguidas de exemplos
com imagens e fotógrafos especialistas em cada uma, que optamos por omitir, pois este não é o
nosso objetivo, mas sim as definições dos gêneros.
A pesquisa levantou ainda que a questão do gênero pode ser chamada por outra nomenclatura,
como, por exemplo, “estilos” de fotografias2, da seguinte maneira:


Fotografia de moda - Fotografia especialmente produzida com o objetivo da difusão
comercial de peças de vestuário, adereços e acessórios, bem como de produtos de beleza.



Fotografia de ação - Fotógrafos que captam fotos de ação podem se especializar em
diversas áreas, contudo, fotografia desportiva é um dos tipos fotográficos mais
emocionantes.



Fotografia de casamento - É a mistura de vários tipos de fotografia. Apesar de o álbum
de casamento ser um documentário do dia do casamento, as fotos de casamento podem
ser retocadas e editadas a fim de serem produzidos diversos efeitos (como sépia, por
exemplo).



Fotografia de glamour - Este tipo de fotografia é, muitas vezes, confundido com
pornografia. Pode ser sensual e erótico, mas nunca pornográfico! A fotografia de glamour
não é focada na nudez ou nas poses. O mais importante neste tipo de fotografia são as
luzes e a relação do/a modelo com a câmara.



Fotografia de retrato – [embora a autora identifique este estilo, não o define, apenas
comenta sobre fotógrafos que o adotaram e como o fizeram].



Fotografia documental - A fotografia documental conta histórias com imagens. A
diferença principal entre a fotografia documental e o fotojornalismo é que o primeiro serve
de documento histórico de uma era política ou social enquanto que o segundo
documenta uma cena particular. Contudo, tal como acontece com o fotojornalismo, neste
tipo de fotografia também não pode haver manipulação.



Fotografia publicitária - Fotografia especialmente produzida para a difusão comercial de
um produto, independente do suporte escolhido pelo anunciante, que tanto podem ser
suportes impressos – jornais, revistas, cartazes, out-doors, ou folhetos – como audiovisual
(anúncios transmitidos pela televisão ou pelo cinema).

2

Estilos conforme a fotógrafa e designer gráfico Priscila Macedo, em seu site. Disponível em:
<https://fotografandoumnovoolhar.wordpress.com/estilos/fotografia-de-casamento/>. Acesso em: 26 jun. 2017.
Luiz Fernando Andrade Lima Júnior / Maria Celina Soares de Mello e Silva | 45

Archivos personales: experiencias de organización y gestión



Arquivos pessoais: experiências de organização e gestão

Fotojornalismo - é a prática do jornalismo por meio da linguagem visual (fotografia) em
substituição da linguagem verbal. O impacto da imagem é um elemento fundamental. A
informação é imprescindível, assim como os elementos da atualidade, os interesses
sociais, políticos ou culturais.

O trabalho de Castro Faria produziu grande variedade de imagens, tendo em vista o caráter das
atividades de expedições, escavações e estudos etnológicos, portanto, científicas. Porém, as
definições apresentadas sobre fotografia científica são um tanto quanto genéricas e não atendem
às necessidades de uma melhor compreensão do tipo de imagem em questão, levando em
consideração também que o acervo possui fotografias que não correspondem às definições
expostas.
O AHC do MAST tem feito um trabalho de identificação de gêneros de imagens há algum tempo,
mas ainda é necessário um aprofundamento sobre o assunto, pois alguns termos utilizados
anteriormente já se mostram insuficientes para as necessidades do Arquivo. Para o AHC, foram
definidos alguns gêneros, entre eles: fenômeno da natureza, fenômeno de astronomia,
instrumento científico; foto aérea, foto panorâmica, retrato de grupo, retrato de pessoa,
micrografia eletrônica, microscopia ótica de polarização, maquete, instalações, fachada, interior
de prédio, dentre outros. Todos esses gêneros estão sendo revistos e uma melhor forma de
classificar as imagens está em análise. A revisão destes termos que integram a Base de Dados é
fundamental, pois alguns desses gêneros utilizados parecem corresponder ao assunto e não ao
tipo de imagem.

Imagens do Arquivo Castro Faria
Como já foi dito, o acervo de Castro Faria é muito rico em imagens, isso se deve às expedições e
aos trabalhos de campo que foram realizados por ele, registrando a natureza, a geografia dos
lugares, a rotina e o cotidiano de povos indígenas de algumas regiões do país. Por consequência,
produziu imagens das mais variadas atividades realizadas dentro dessas comunidades indígenas
como, por exemplo: índios pescando, caçando, tecendo, construindo suas habitações, seus meios
de transporte e habitações, etc. Além de imagens de escavações arqueológicas e de eventos
diversos.
As imagens produzidas por Castro Faria estão em análise mais profunda no que se refere às
atividades e aos contextos em que foram produzidas, para melhor tipificação, uma vez que sua
produção ocorreu de forma espontânea, ou seja, ele registrava toda e qualquer ação ou
paisagem. Como exemplo, apresentamos alguns dos tipos de imagens presentes no Arquivo
Castro Faria, e a tipologia provisória recebida.
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Figura 2 – Retrato de pessoa

Fonte: Arquivo Castro Faria

Fonte: Arquivo Castro Faria

Nas fotografias das Figuras 1 e 2 as pessoas aparecem posando para foto. A fotografia da Figura
2 apresenta um homem em frente a um estabelecimento. A imagem caracteriza-se como retrato
de pessoa porque o indivíduo está posando para a foto e ele era o objetivo da mesma.

Figura 3 – Cobertura fotográfica de processo de trabalho

Fonte: Arquivo Castro Faria
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Esta fotografia apresenta uma pessoa trabalhando na confecção de vasos de cerâmica. Faz parte
de um conjunto de imagens de um mesmo processo de trabalho em execução. Assim, nosso
estudo está definindo cobertura fotográfica como o tipo de tomada geral, para registrar um
processo ou evento em ação e dar um panorama de situação, com o objetivo de mostrar
diferentes ângulos e aspectos. Outro tipo de cobertura fotográfica é a do exemplo da Figura 4.

Figura 4 – Cobertura fotográfica de expedição científica

Fonte: Arquivo Castro Faria

Figura 5 – Paisagem litorânea

Fonte: Arquivo Castro Faria
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A paisagem caracteriza-se como uma expressão artística cujo tema é a natureza, as formas
naturais, os ambientes do campo, observados a partir de um determinado lugar. O nosso estudo
está identificando os tipos de paisagens, e a da Figura 5 foi tipificada como paisagem litorânea.

Figura 6 – Vista aérea

Fonte: Arquivo Castro Faria

O tipo vista área é a fotografia obtida do espaço aéreo, por meio de avião, helicóptero, veículos
aéreos de práticas esportivas, como asa delta, balão etc., e drones.

Figura 7 - Desenho

Fonte: Arquivo Castro Faria

Luiz Fernando Andrade Lima Júnior / Maria Celina Soares de Mello e Silva | 49

Archivos personales: experiencias de organización y gestión

Arquivos pessoais: experiências de organização e gestão

O desenho da Figura 7 representa uma cena cotidiana e, dependendo do acervo e da área
científica, como a de estudos antropológicos, também pode ser considerada para fins científicos.
O desenho ainda não foi tipificado no âmbito do projeto, será uma etapa posterior.

Conclusão
Com esses exemplos é possível perceber a complexidade do tema. Assim, o estudo está
permitindo a identificação e nomeação de tipos documentais fotográficos baseados no estudo de
definições utilizadas por outras instituições, bem como dicionários. Na maioria dos casos, a
definição é elaborada pelo Grupo de Trabalho de acordo com as características encontradas no
acervo. Os elementos constitutivos, bem como o contexto de produção das imagens, são levados
em consideração para a definição dos tipos.
A constituição de um Grupo de Trabalho foi um acerto, pois ampliou e otimizou o estudo,
permitindo o intercâmbio de experiências, o que está contribuindo em muito para o
aperfeiçoamento dos resultados.
Com o estudo está em elaboração um glossário de tipos documentais fotográficos para utilização
no Arquivo de História da Ciência, que servirá para retroalimentar o trabalho, bem como servir de
modelo para outras instituições. O glossário deverá estar em constante ampliação, sendo
alimentado com novos tipos a cada novo arquivo fotográfico a ser organizado.
Os gêneros, ou tipos documentais fotográficos, definidos pelo presente estudo irão atualizar a
base de dados Zenith, do Arquivo de História da Ciência, e estará acessível para consulta online
via página institucional do MAST. Assim, poderá ser consultada à distância e promover o debate e
a reflexão em torno da temática dos arquivos iconográficos. A disseminação dos estudos a cerca
dos gêneros documentais é um tema de interesse não apenas de arquivos, mas também para
bibliotecas e museus, visto que a fotografia é um objeto de preservação e estudo destas três
instituições. Além disso, promove também estudos em torno da organização de arquivos
pessoais, que são uma fonte rica de material fotográfico.
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Tipologia documental em arquivos pessoais:
entre a Arquivística e a Diplomática
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Os conjuntos de documentos acumulados por indivíduos ao longo de suas trajetórias constituem
matéria de interesse para os profissionais e estudiosos da Arquivologia e de diversos outros
campos do conhecimento. Apesar de ocuparem posição ambígua no desenvolvimento das
correntes do pensamento arquivístico, podem ser encontrados nos acervos de inúmeras
instituições de custódia do patrimônio documental.
As características peculiares dos arquivos pessoais, que chegam mesmo a dotá-los de certo
“glamour”, determinam desafios de ordem teórica e prática vivenciados pelos profissionais
dedicados à sua organização física e intelectual. A necessidade de torná-los disponíveis para a
consulta, visando à produção do conhecimento, tem levado ao desenvolvimento de métodos e à
adoção de estratégias nem sempre afinados com as premissas e os princípios que regem a teoria
arquivística. Seus contornos fluidos e a gama variada de documentos em suportes e formatos
muitas vezes inusitados dificultam o reconhecimento das espécies documentais e sua
contextualização.
Neste sentido, procuramos aqui discutir a pertinência e as potencialidades da aplicação do corpo
de conhecimentos sistematizado pela Diplomática na análise de documentos menos
convencionais, voltando-nos para os chamados “recortes de jornal”, que geralmente formam
conjuntos volumosos em arquivos pessoais.
Sob a denominação genérica que costumam receber nos instrumentos descritivos (em que
figuram séries ou dossiês intitulados “recortes de jornais”, “clipping” ou “artigos de periódico”),
esconde-se ampla variedade de espécies documentais que ostentam características e estruturas
*
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formais particulares cuja análise resulta na percepção da identidade documental das formas
textuais manifestadas nas matérias 1 jornalísticas.
Nosso estudo, que se desenvolve a partir do cruzamento da própria Arquivística e da Diplomática
Geral, contempla, em esforço multidisciplinar, aportes específicos das Ciências da Comunicação e
da Linguagem, da Teoria do Jornalismo e da Editoração Gráfica. Em que pese ao seu caráter
parcial, as considerações aqui apresentadas, derivadas de pesquisa em andamento, permitem
vislumbrar condições para o estabelecimento de uma Diplomática Especial cuja aplicação parece
promissora para a definição das espécies documentais ligadas ao universo do Jornalismo.

Arquivos de pessoas
Reconhecidos, sobretudo pelos historiadores e pelos estudiosos da Crítica Genética, como
testemunhos indiretos a respeito da vida privada, dos traços da personalidade de quem os
acumulou e do processo de criação de obras literárias e científicas, os conjuntos de documentos
constituídos ao longo da vida dos indivíduos nem sempre gozaram do mesmo reconhecimento
por parte dos arquivistas.
Há cerca de vinte anos, Heloísa Bellotto (1998) debatia com o arquivista canadense Terry Cook a
respeito das implicações dos chamados “arquivos pessoais” em face da teoria arquivística
tradicional, o que demonstra que o estatuto destes conjuntos documentais como arquivos – no
sentido estrito do termo 2 – pode ser considerado uma reivindicação recente. Como notou
Catherine Hobbs (2010), doze anos mais tarde, os arquivos pessoais oscilam entre um lugar e um
“não lugar” no bojo da construção das correntes do pensamento arquivístico. Com efeito, entre
os autores do período clássico da teoria arquivística 3 , a figura do indivíduo aparece
explicitamente apenas na definição de arquivo proposta pelo italiano Eugenio Casanova (1928).
Em Schellenberg ([1956] 2006), contudo, os conjuntos de documentos acumulados por indivíduos
ocupam uma posição curiosa, embutidos na definição daquilo que o autor denomina “coleções
naturais” 4.
1

Termo genérico, usual nos veículos de massa para designar o conteúdo da produção jornalística, definido por
Juarez Bahia (2010, p. 242) como “tudo o que se elabora com a finalidade de divulgar ou que é divulgado”.
2
Não cabe, nesta oportunidade, discutir a polissemia do vocábulo “arquivo”. Neste sentido, convém observar as
definições constantes do Dicionário de Terminologia Arquivística (Bellotto e Camargo, 2012, p. 21).
3
Segundo a periodização proposta por Schmidt (2015), a “arquivística clássica” compreende o período entre a
Revolução Francesa e a II Guerra Mundial, encampando os manuais de Muller, Feith e Fruin, Hilary Jenkinson,
Eugenio Casanova e Adolf Brennekke (cuja obra foi publicada apenas postumamente, na década de 1950).
4
Ainda segundo a periodização proposta por Schmidt (2015), a obra de T. R. Schellenberg se enquadraria no
período que a autora denominou “arquivística moderna”, compreendido entre o fim da II Guerra Mundial e o final
da década de 1980.
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A definição clássica do conceito de arquivo atrela a acumulação dos documentos que os
compõem ao imperativo da obrigação e ao exercício da administração. E é bem verdade que as
instituições (públicas ou privadas) não produzem, recebem e acumulam documentos de forma
arbitrária, mas em função da necessidade prática de, por meio deles, viabilizar suas atividades
rotineiras.
No âmbito da vida privada, entretanto, a formação dos arquivos ocorre no jogo entre duas forças
distintas: a obrigação e a vontade (Campos, 2014, p. 43). Todo indivíduo acumula, ao longo da
vida, documentos relativos à identificação civil, à garantia de direitos e ao cumprimento de
deveres, que, eivados de evidente caráter instrumental, são indispensáveis na mediação da
relação entre as pessoas, as instituições e o Estado. Contudo, a parcela mais volumosa – e talvez a
mais atrativa – dos arquivos pessoais recai sobre os documentos acumulados não por obrigação,
mas por outras razões. Quase sempre produzidos fora da esfera dos atos juridicamente
relevantes, tais documentos não deixam de ser instrumentos ou subprodutos de atividades
rotineiras ou de eventos vivenciados pelo indivíduo, nos quais se materializam suas relações
sociais, familiares e afetivas, as preferências intelectuais, os posicionamentos políticos, hobbies e
suas idiossincrasias. Em que pese à arbitrariedade que caracteriza sua produção e acumulação,
estes documentos não deixam de ostentar as funcionalidades típicas dos documentos de arquivo:
são, também eles, instrumentos ou subprodutos de atividades ou eventos dos quais se
originaram e podem servir, como sugeriu Millar (2011), como gatilhos para os processos de
memória.
Convém notar que as características peculiares destes conjuntos documentais têm dado margem
a especulações, algumas delas bastante curiosas, a respeito da caracterização dos arquivos
pessoais. A historiadora Ângela de Castro Gomes (1998) chama a atenção para os perigos
decorrentes dos feitiços que estes arquivos podem lançar a quem se dedica a examiná-los; há
quem os considere como narrativas – “narrativas de si”, no dizer de Sue McKemmish (1996) – e
não falta, ainda, quem projete sobre eles a condição de um “legado” conscientemente
arquitetado por seus titulares (Heymann, 2012), ideia que subverte o próprio conceito de arquivo
ao desafiar as noções de imparcialidade 5, espontaneidade e naturalidade inerentes ao processo
de acumulação.

5

O conceito de imparcialidade, conforme formulado por Hilary Jenkinson (1937, p. 12), tem a ver não com o
conteúdo, mas sim com o contexto de produção dos documentos. Os motivos que levam à produção e à
acumulação dos documentos que formam um arquivo não coincidem com os interesses manifestados pelos
consulentes que deles se servem para os mais variados fins.
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Diante da diversidade de representações na literatura especializada, foi preciso que Ana Maria
Camargo (2009) recorresse ao pleonasmo para (re)afirmar a condição destes conjuntos
documentais: em suas palavras, “arquivos pessoais são arquivos”. A afirmação aparentemente
banal, apesar de não ser consenso entre teóricos da área 6, tem efeito poderoso. Ao reconhecer o
estatuto arquivístico dos conjuntos de documentos acumulados por pessoas, a autora renova a
preocupação de tratá-los na chave daquilo que constitui a essência do quefazer arquivístico: o
princípio da proveniência.
Nesse sentido, não são poucos os desafios que se impõem ao processo de descrição, dos quais
se destacam a contextualização das séries e a denominação das espécies e dos tipos
documentais, dificultada pela flexibilidade das estruturas formal e semântica dos documentos.
Elaborar o quadro de arranjo de qualquer arquivo significa representar, de forma gráfica e
hierarquizada, o lugar lógico das séries documentais no interior do fundo a que pertencem. Se
nos arquivos de natureza institucional a classificação se pauta preferencialmente pelas funções e
atividades da entidade responsável pela acumulação dos documentos, qual o sentido – no caso
dos arquivos pessoais – de se recorrer a expressões que, longe de designar atividades,
representam categorias genéricas e de aplicação pretensamente universal, tais como
“documentos

pessoais”,

“produção

intelectual”,

“produção

intelectual

de

terceiros”,

“correspondência”, “miscelânea” ou “diversos”?
Ora, sendo o princípio da proveniência aquele que fixa a identidade do fundo com relação ao seu
produtor, orientar a classificação de modo a respeitá-lo deveria implicar o estudo minucioso das
atividades e dos eventos consignados na trajetória de vida do titular do arquivo e sua
sistematização sob a forma de elementos descritivos, de modo a identificar o contexto originário
dos documentos. A principal operação do processo descritivo, segundo a abordagem contextual
proposta por Camargo e Goulart (2007), reside, justamente, no estabelecimento de termos
capazes de tipificar as atividades e os eventos que dão origem aos documentos, algo que
demanda, para além de exaustivo estudo biográfico, pesquisa acurada a respeito das esferas de
ação (profissional, artística, científica) dos indivíduos.
Para além dos problemas de contextualização e de seus efeitos sobre a classificação ou o arranjo,
outro desafio se faz notar: a denominação dos próprios documentos, ou seja, a identificação de
espécies e tipos documentais. Produzida à margem dos ditames do Direito, uma parcela
significativa dos documentos que compõem os arquivos pessoais pode ostentar estruturas
formais e semânticas flexíveis, do que decorre, em grande medida, a dificuldade de nomeá-los
6

A este respeito, convém examinar as reflexões de Mireya Calleja (2007).
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adequadamente, algo que se torna evidente quando entram em cena os “recortes de jornal”. A
Diplomática, ao se concentrar no estudo da estrutura dos documentos, contribui para o
estabelecimento dos elementos que permitem caracterizá-los de maneira inequívoca, levando à
identificação e definição das espécies documentais. Contudo, sua aplicação, no universo dos
arquivos pessoais, ainda é tema controverso.

A Diplomática e os arquivos pessoais
A Arquivologia e a Diplomática experimentam, hoje, forte ligação. Entretanto, não se trata de uma
relação umbilical. Apesar de terem nos documentos o seu objeto de interesse, cada uma das
disciplinas encontra, em seu nascedouro, justificativas bastante distintas. Mais antiga que a
Arquivística 7, a Diplomática começa a se desenvolver no último quartel do século XVII, eivada de
finalidade prático-jurídica ligada à verificação da autenticidade de diplomas referentes à
concessão de privilégios e à posse de terras, no contexto de disputas entre ordens religiosas.
Natália Tognoli (2014), em pesquisa de doutorado, dedicou-se a extenso exame a respeito da
constituição das bases teóricas da disciplina. Num esforço de sistematização, a autora propõe a
divisão cronológica da história da disciplina em três períodos (clássico, moderno e
contemporâneo), identificando as rupturas e continuidades entre eles no que tange ao
desenvolvimento de métodos de análise e à configuração do objeto de estudo.
Apenas em meados do século XX, na esteira de uma crise de estagnação de seu objeto, é que os
teóricos da Diplomática buscam, de fato, uma aproximação com a Arquivística. Segundo Tognoli
(2014, p. 87-88), este gesto, calcado na expansão dos limites cronológicos e territoriais da
disciplina, pode ser considerado um ponto de inflexão, constituindo a contribuição francesa para
a formulação daquilo a que se convencionou chamar de “diplomática arquivística” e que, a partir
do final da década de 1980, já incorporada à teoria arquivística como resposta à introdução de
novas tecnologias que impactaram a produção e a organização dos documentos de arquivo,
assume a denominação de “diplomática contemporânea”.
Entretanto, convém observar que, apesar das transformações experimentadas pela Diplomática,
uma coisa não mudou substancialmente: seu objeto (antes, os diplomas de tradição medieval;

7

Enquanto a produção de documentos e, consequentemente, seu arquivamento, acompanham o
desenvolvimento dos sistemas de escrita, cujos indícios podem ser localizados junto às sociedades antigas na
região da Mesopotâmia (Delsalle, 2000, p. 11-12), a formalização do corpo de conhecimentos e das técnicas de
arquivamento se dá no final do século XIX, com a publicação do popularmente conhecido “Manual dos
Arquivistas Holandeses”. Já os primeiros tratados sobre Diplomática remontam ao século XVII, com os estudos de
Daniel van Papenbroeck (1675) e Jean Mabillon (1681).
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hoje, os documentos de arquivo), continuou sendo sempre o produto de atos de natureza
juridicamente relevante.
Nesse sentido, o estudo dos documentos tipicamente associados aos arquivos pessoais,
sobretudo aqueles de feições mais inusitadas, não figurou na pauta das preocupações dos
diplomatistas contemporâneos, algo compreensível diante do reconhecimento relativamente
recente do estatuto dos conjuntos de documentos acumulados por indivíduos como arquivos no
sentido estrito do termo.
Nos últimos anos, alguns estudos instigantes vêm sendo realizados, com o objetivo de explorar a
viabilidade da aplicação do método diplomático a certos tipos de documentos como relatórios
técnicos, manuais de instruções e bulas de remédio 8. O arquivista francês Bruno Delmas (2010),
por seu turno, chegou a demonstrar, em Manifesto por uma diplomática contemporânea, a
aplicabilidade da Diplomática no estudo da gênese e da transmissão de conjuntos massivos de
dados meteorológicos coletados por

robôs e

de dados estatísticos

resultantes

de

recenseamentos.
As iniciativas voltadas para os arquivos pessoais, contudo, ainda são mais acanhadas,
destacando-se um artigo publicado há quase vinte anos em que Camargo (1998) procede à
análise de um documento dos mais inusitados: uma participação de casamento, revestida de
todos os traços que permitiriam, à primeira vista, caracterizá-la como um livro de poesia. Por
meio do exame dos caracteres internos e externos do documento, a autora demonstra a
inexistência (ou, no melhor dos casos, a grande flexibilidade) dos padrões e normas que regem a
produção documental no âmbito da vida privada. Ainda assim, a manifestação de fórmulas
estereotipadas tornou possível a identificação do vínculo entre o documento e a ação a que se
destinava.
O experimento de Camargo (1998) demonstra, em última análise, que, em face das peculiaridades
típicas dos arquivos pessoais, a abordagem diplomática dos documentos que os compõem
depende, para além do estudo do sistema jurídico que incide sobre certos itens do conjunto
(notadamente aqueles acumulados por força de obrigação), da pesquisa acerca dos usos,
costumes e códigos sociais que se refletem em fórmulas capazes de conferir aos documentos –
mesmo àqueles mais atípicos – certas características que possibilitam aproximá-los no plano da
tipologia documental.

8

Entretanto, convém notar que tais iniciativas se circunscrevem a projetos de menor envergadura, resultando na
produção de monografias de especialização ou de conclusão de curso.
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Indícios de uma prática social
Ao longo de suas vidas, as pessoas acumulam documentos em função das razões mais diversas,
num movimento que oscila entre o critério da obrigação e a força da vontade. Não é raro
encontrar, em arquivos pessoais, conjuntos por vezes volumosos daquilo que, genericamente,
recebe o nome de “recortes de jornal”, convivendo lado a lado com recibos, cartas, certificados...
Sua presença nestes arquivos, contudo, nem sempre (ou quase nunca) se deve ao acaso: assim
como os demais documentos, os recortes também são passíveis de contextualização em função
de eventos, atividades ou áreas de interesse de quem os acumulou.
O volume deste tipo de material em arquivos de natureza pessoal permite cogitar a existência de
uma prática social de acumulação dos chamados recortes de jornal, estimulada desde a infância,
como sugere uma matéria do suplemento feminino de O Estado de S. Paulo:
Está chovendo, seu filho não pode brincar lá fora. [...] Dê-lhe uma tesoura de
pontas redondas e experimente iniciá-lo na arte de recortar [...] e para
interessá-lo mais, arranje uma caixinha bonita para guardar os seus recortes.
[...] O pequeno terá, assim, o seu primeiro caderno de recortes, no qual ele
mesmo colará as figuras que julgar mais bonitas. E você verá com que
satisfação e entusiasmo ele o folheará.” (Saiba como entreter os seus filhos,
1956).

Na vida adulta, o hábito de recortar e colar pode assumir diferentes significados e
funcionalidades. Para a dona de casa, o mesmo suplemento feminino de O Estado de S. Paulo
dava, em 1973, orientações sobre a melhor forma de organizar um caderno de recortes.
Também não ajuda em nada o caderno grosso e bem encapado que você
comprou para passar as receitas a limpo mas que continua em branco e
cheio de recortes lá dentro que o deixam mais grosso ainda. [...] Compre um
fichário (poderá ser do tipo escolar ou um especializado com capa
plastificada e que traz os dizeres “Fichário de Cozinha”) à venda em várias
lojas de São Paulo. Divida-o por capítulos, escrevendo em cada folha de
cartolina divisória o título da especialidade [...] Sem pressa e com constância,
as receitas escolhidas, sejam recortes de revistas, jornais, folhetos ou
bilhetinhos ditados às pressas, serão presos em suas sessões (sic)
correspondentes, poupando o trabalho e o tempo da cópia. (Não se esqueça
de arquivar suas receitas, 1973)

Mas não apenas a fruição de uma atividade lúdica ou o lazer determinam a coleção de recortes
de jornal. No arquivo de Jovina Álvares Pessoa 9, os recortes perfazem cerca de 40% da extensão
total do fundo e, em seu conjunto, permitem inferir o acompanhamento sistemático de questões

9

O fundo é custodiado pelo Centro de Apoio à Pesquisa “Sérgio Buarque de Holanda”, do Departamento de
História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.
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ligadas à política internacional, justificado pelos interesses intelectuais da titular, reconhecida
como uma das mais representativas militantes do Partido Comunista Brasileiro.
No arquivo da escritora mineira Lúcia Machado de Almeida 10, encontram-se quatro cadernos
escolares comuns, daqueles que podem ser adquiridos em qualquer papelaria, com folhas
pautadas e espiral metálica. Amarelados pelo tempo e pela acidez dos recortes que abrigam,
estes cadernos registram a repercussão da obra da escritora e sua inserção nos círculos da
sociedade belo-horizontina por meio de notícias, resenhas e entrevistas. Neste mesmo fundo,
outros recortes, agrupados em pastas, chamam a atenção: são fotografias, destacadas das
notícias e reportagens que originalmente ilustravam, sobre as quais Lúcia escrevia, a caneta,
títulos, legendas e diálogos entre as pessoas retratadas, num exercício de criatividade que, dado
o volume do conjunto, parece ter sido praticado de forma rotineira.
O hábito de colecionar recortes de jornal parece, portanto, estar ligado ao lazer, à fruição de uma
atividade lúdica que permite o desenvolvimento da psicomotricidade na infância, à instrução, ao
acompanhamento da trajetória de pessoas e instituições, e à manifestação das áreas de interesse
dos indivíduos. Com isso, os recortes não deixam de ostentar a instrumentalidade que caracteriza
os documentos de arquivo.
Convém também notar que a prática do “clipping” constitui um tipo de serviço oferecido por
agências especializadas em monitorar a imprensa com o objetivo de pesquisar e selecionar, sob
encomenda, matérias publicadas em jornais e revistas a respeito de determinados nomes ou
assuntos, visando a atender às necessidades informacionais de indivíduos e organizações.
No Brasil, tal atividade é desenvolvida desde 1928, com a fundação da Lux Jornal, sediada no Rio
de Janeiro. Em 1997, o Caderno “Franquias & Outros Negócios” de O Estado de S. Paulo dedicou
matéria de página inteira sobre o assunto. Apesar de ressaltar o reduzido número de empresas
atuantes na área, o texto revela tratar-se de negócio lucrativo: naquele ano, a Lux atendia a 1.200
clientes (entre os quais a Xerox do Brasil e o Citibank), distribuindo 600 mil recortes por mês, e o
seu faturamento bruto mensal atingia a soma de 80 mil reais, com margem de lucro girando em
torno de 30% (Diório, 1997a). O avanço tecnológico e a crescente informatização da imprensa
parecem não ter abalado negativamente o mercado, levando à produção de clippings eletrônicos.
Naquele mesmo ano, outra empresa do ramo chegava a cobrar entre 2 e 10 mil reais por mês de
seus clientes pela entrega de kits de recortes em CD para uso em pesquisas de mercado (Diório,
1997b).

10

O fundo pertence ao Acervo de Escritores Mineiros da Universidade Federal de Minas Gerais.
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O desafio da descrição documental
Colados em álbuns, guardados em pastas ou em caixas, separados segundo a ordem cronológica,
classificados em função de temas, títulos, autores, por vezes até numerados... Mas também
dobrados em envelopes, afixados a outros documentos, amontoados sem qualquer critério que
ofereça, num primeiro exame, alguma pista sobre o sentido de sua acumulação. No momento de
organizá-los e descrevê-los, cabe ao arquivista o duplo desafio de nomear os recortes de jornal,
de modo a reunir as séries segundo o critério tipológico, e de sondar o sentido originário de sua
acumulação, cuja complexidade varia caso a caso.
Frente às dificuldades naturalmente impostas pela natureza e pelo volume dos recortes de jornal,
o que se observa, ao examinar os quadros de arranjo e os instrumentos de pesquisa de certos
arquivos pessoais, é a adoção de estratégias de tratamento que desconsideram tanto o estudo
tipológico quanto o contexto de acumulação.
É o que se vê, por exemplo, nos quadros de arranjo dos arquivos custodiados pelo Centro de
Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getulio Vargas
(CPDOC): neles, as séries documentais são reunidas em função de critérios diversos, resultando
em agrupamentos designados por termos amplos e, por isso mesmo, genéricos, tais como
“documentos pessoais”, “correspondência”, “produção intelectual”, “diversos” e “recortes de
jornal”. 11 Muito em função de seu pioneirismo, o método desenvolvido pelo CPDOC vem
inspirando iniciativas voltadas para o tratamento de arquivos pessoais em todo o Brasil. No
Acervo de Escritores Mineiros da Universidade Federal de Minas Gerais (AEM) pode-se também
encontrar, nos instrumentos de pesquisa, a existência de séries denominadas “recortes de
jornais” 12.
A identificação dos itens, em ambos os casos, se dá pelo conjunto de dados que compõem a
referência bibliográfica. No CPDOC, as informações se encontram consignadas em ficha
padronizada, dividida em três áreas: “Identificação” (em que constam o código de classificação, o
título da matéria e a paginação); “Autoridades” (com o registro dos nomes de pessoas com algum
grau de responsabilidade sobre a produção do documento) e “Detalhes do exemplar” (código de
classificação, título do periódico, data da publicação, número, notas e indicação do fundo ou
coleção em que o recorte se encontra). No AEM, os recortes de jornal são identificados pela
referência bibliográfica, segundo o padrão da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

11

Guia dos arquivos do CPDOC. Disponível em <http://www.fgv.br/cpdoc/guia/>. Acesso em 3 jul. 2017.
Os inventários podem ser consultados em <https://www.ufmg.br/aem/inicial/escritores.htm>. Acesso em 3 jul.
2017.

12
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Fonte: Acervo de Escritores Mineiros da UFMG

Em nenhum dos casos, entretanto, verifica-se a tentativa de defini-los segundo a espécie
documental ou o esforço de representar o contexto de acumulação. De certa forma, é como se os
recortes de jornal constituíssem um agrupamento de pedaços de papel sem qualquer conexão
explícita com os demais documentos dos arquivos dos quais fazem parte ou com as atividades
desempenhadas pelo indivíduo que os acumulou. Estariam, assim, à margem do princípio da
proveniência?
Uma breve análise das descrições arquivísticas disponíveis na Base Arch da Casa de Oswaldo Cruz
revela que a orientação metodológica do tratamento dispensado aos recortes de jornal pode
diferir dentro de uma mesma instituição. Se no fundo Alda Falcão 13 os recortes figuram
contextualizados em função das atividades da titular (organizados sob a forma de dossiês
vinculados aos subgrupos “sistematização da trajetória” e “leitura de interesse profissional”), no
arquivo de Aleixo de Vasconcellos 14 eles surgem como itens de um dossiê vinculado à série
“documentos impressos”. Em um e outro caso, a descrição não atinge o nível do item
documental. Contudo, a contextualização funcional percebida no fundo Alda Falcão torna
inteligível o sentido da acumulação dos recortes, algo mais relevante do que a mera transcrição
do título das matérias.

13

Casa de Oswaldo Cruz. Base Arch. Fundo Alda Falcão. Disponível em <http://arch.coc.fiocruz.br/index.php/aldafalcao>. Acesso em 3 jul. 2017.
14
Casa de Oswaldo Cruz. Base Arch. Fundo Aleixo de Vasconcellos. Disponível em:
<http://arch.coc.fiocruz.br/index.php/aleixo-de-vasconcellos> . Acesso em 3 jul. 2017.
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Abordagem diplomática dos recortes de jornal
Não é incomum, quando se examinam as estratégias de descrição documental, observar o
emprego de termos genéricos para designar certos tipos de documentos. Expressões como
“documentos pessoais”, “correspondência” e “recortes de jornal” podem ser facilmente
encontradas nos bancos de dados e outros instrumentos de pesquisa de arquivo.
Convém notar que o recurso a tais expressões, caracterizado como um artifício que visa a
encampar documentos de natureza pretensamente semelhante, resulta no obscurecimento de
uma gama variada de espécies documentais dotadas de estruturas próprias e características
peculiares. Nomear de maneira inadequada os documentos implica destituí-los do elemento
capaz de identificá-los de maneira inequívoca.
A Diplomática, ao se ocupar do estudo das estruturas formal e semântica dos documentos, bem
como de seu contexto de produção, possibilita, para além da verificação da autenticidade e da
fidedignidade, a identificação de padrões e fórmulas textuais que conduzem à definição das
espécies e tipos documentais. Se, para os documentos resultantes de atos juridicamente
relevantes, as fórmulas redacionais são fixadas pelo sistema jurídico e pelos ditames do Direito,
no âmbito dos atos discricionários concorrem os usos e costumes sociais e os padrões segundo
os quais se organizam certas atividades e que regem a produção documental em esferas
específicas da ação humana.
As matérias que encontramos, sob a forma de recortes, em arquivos pessoais, são fruto de uma
atividade complexa e sistematizada. Assim como outros documentos, os textos jornalísticos não
são produzidos segundo os caprichos de quem os escreve: em que pese ao estilo próprio de cada
jornalista e seu impacto sobre a elegância do texto publicado, a redação das notícias e de outras
formas de manifestação dos relatos de interesse público estampados diariamente nas páginas
dos jornais também está submetida a certos padrões formulares que regem a prática do
jornalismo.
Como observou Assis (2010, p. 16), as características das diversas modalidades do relato
jornalístico têm suscitado o debate em diferentes espaços: no ambiente acadêmico
(especialmente nas áreas ligadas às Ciências da Comunicação e da Linguagem), nas escolas de
nível básico (para a formação crítica de leitores da mídia) e nas próprias redações de jornais
impressos e digitais, por meio da sistematização e da definição de procedimentos redacionais.
Tendo em vista que a produção acadêmica sobre os textos jornalísticos no campo da Linguística
tem se voltado mais para a análise do discurso, procuramos nos acercar da literatura
especializada na área das Ciências da Comunicação, com destaque para os estudos de José
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Marques de Melo (2003), Melo e Assis (2016, 2013), Laílton Alves da Costa (2008) e de Francisco
de Assis (2011, 2010) a respeito da configuração dos gêneros jornalísticos. Também figuram
como fontes para nossa pesquisa os manuais de redação e estilo de três grandes jornais
brasileiros (O Estado de S. Paulo, O Globo e Folha de S. Paulo) e dicionários especializados de
Jornalismo, Comunicação e Editoração.
A combinação dos aportes oriundos da teoria do Jornalismo, da Comunicação e da Editoração
Gráfica e do corpo de conhecimentos da Diplomática Geral e da Arquivística tem contribuído
para a construção de referenciais que visam ao desenvolvimento de uma Diplomática Especial
voltada para o estudo tipológico das matérias jornalísticas. Neste exercício de diálogo entre
diferentes campos do conhecimento (cada qual com seus próprios métodos e objetivos), alguns
desafios se impõem. O primeiro deles tem a ver com a terminologia, o que demanda esforços no
sentido de articular, transpor e adaptar conceitos de uma área para a outra.
Os conceitos e noções que norteiam a descrição e a análise diplomática dos documentos, quais
sejam, “categoria documental”, “espécie”, “forma”, “formato”, “gênero” e “tipo” são também
empregados nas Ciências da Comunicação, embora assumam sentidos diferentes daqueles que
os definem para a Arquivística e para a Diplomática, como sintetiza o quadro a seguir.

Quadro 1 - Definições de conceitos e noções segundo a Arquivologia, a Diplomática e as Ciências da
Comunicação.
Conceito/Noção
Categoria
documental
Espécie

Forma
Formato

Gênero

Tipo

Arquivologia / Diplomática
Atributo estipulado pelas gradações
da representatividade jurídica dos
conteúdos dos documentos.
Configuração que assume um
documento de acordo com a
disposição e a natureza das
informações nele contidas.
Estágio de preparação e de
transmissão de documentos.
Configuração física de um suporte,
de acordo com a sua natureza e o
modo como foi confeccionado.
Configuração que assume um
documento de acordo com o
sistema de signos utilizado na
comunicação de seu conteúdo
Configuração que assume uma
espécie documental, de acordo
com a atividade que a gerou.

Ciências da Comunicação
Atributo definido a partir da
intencionalidade e da natureza estrutural do
relato.
Desdobramento do formato, segundo a
manifestação de elementos diversos
(angulagem, conteúdo, estilo, morfologia,
natureza, topicalidade).

Instrumento pelo qual os emissores se
manifestam e fazem circular conteúdos
elaborados em harmonia com
circunstâncias distintas.
Categoria abrangente, estipulada por um
ou mais propósitos comunicativos que
resultam em unidades textuais autônomas.
Modelo assumido pela mensagem de
atualidade com a finalidade de melhor
preencher a função social que lhe
corresponde na engrenagem midiática.

Fonte: elaborado pelo autor, com base em Bellotto e Camargo (2012), Costa (2008), Melo e Assis (2016) e Melo (2003)
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Por meio da comparação das definições, é possível encontrar equivalências entre alguns destes
conceitos e noções. Assim, o “formato” – que, segundo Melo (2003), é o instrumento pelo qual os
conteúdos se manifestam – corresponde àquilo que entendemos como “espécie documental”. As
noções de “espécie” e “tipo”, que se confundem na teoria do Jornalismo, sendo a primeira
identificada como desdobramento do “formato” e a segunda, como modelo assumido pelo texto
jornalístico (ou seja, também um desdobramento do “formato”) de modo a preencher a função
social que lhe cabe na engrenagem midiática, parecem equivaler ao conceito de “tipo
documental”, na medida em que este também se apresenta como derivado da “espécie
documental”.
A definição do conceito de “gênero”, contudo, não é matéria de consenso entre os teóricos da
Comunicação. Não é raro vê-lo empregado como sinônimo daquilo que, segundo estudos mais
recentes (Melo, 2003, Melo e Assis, 2016), configura o “formato”, sobre o qual falamos acima.
Para Costa (2008, p. 49), o conceito de “gênero”, no jornalismo, constitui um conjunto de
parâmetros textuais estruturado por um ou mais propósitos comunicativos, resultando em
unidades textuais autônomas. Em função do propósito comunicativo (informativo, opinativo,
interpretativo, utilitário, diversional), delineiam-se categorias capazes de abranger diferentes
“formatos”. É, em certa medida, o que se passa com a noção de “categoria documental”, oriunda
dos estudos diplomáticos, e definida a partir do grau de representatividade jurídica do conteúdo
dos documentos (dispositivos normativos, de ajuste, de correspondência; testemunhais de
assentamento e comprobatórios; informativos).
Dos tratados clássicos aos manuais contemporâneos, a identificação dos elementos extrínsecos
(aqueles que, de certa forma, “emolduram” o texto, conferindo-lhe aspecto visual característico) e
dos elementos intrínsecos (responsáveis pela articulação intelectual do conteúdo) dos
documentos constitui objeto central do estudo diplomático e figura como matéria de divergência
entre os teóricos da área, revelando distintos graus de acuidade e extensão do método de
análise, segundo o contexto da realidade documental com a qual trabalha cada diplomatista 15.
Entretanto, mesmo os autores que se debruçam sobre documentos produzidos no século XX
(inclusive os chamados “nato-digitais”), como o fazem Carucci (1987) e Duranti (1989-1992),
pautam-se sempre por aqueles produzidos no âmbito das ações juridicamente relevantes. Mas, e
quando entram em cena os documentos que se inserem na esfera oposta? Ao aceitarmos que
também eles possam ser objeto de objeto de estudo da Diplomática, é preciso ter em mente que

15

As divergências entre os diferentes autores podem ser percebidas por meio dos quadros comparativos
apresentados por Tognoli (2014).
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seus elementos internos e externos estarão condicionados às especificidades das práticas e dos
modos de produção típicos das atividades das quais se originam.
Neste sentido, os elementos extrínsecos dos documentos genericamente denominados “recortes
de jornal” podem ser identificados a partir do estudo, em dicionários especializados, dos recursos
de editoração e composição gráfica. A determinação dos elementos intrínsecos, por sua vez,
passa pela verificação das técnicas empregadas para a articulação interna do discurso nas
matérias jornalísticas (que se comportam de maneira particular em cada espécie documental ou
“formato”, para utilizar a terminologia das Ciências da Comunicação). Como bem notou Juarez
Bahia (2009, p. 54), “o jornalismo busca uma expressão consensual, comum, e ao mesmo tempo
personalizada. Quanto mais se padroniza a notícia, mais procura-se livrá-la de regras ou normas”.
Apesar da aparente contradição, os manuais de redação e estilo e os estudos acerca da técnica
do jornal oferecem subsídios relevantes para a averiguação dos elementos que conferem
identidade às diferentes modalidades de relato produzidas no âmbito da atividade jornalística.
Até o momento, a pesquisa em dicionários especializados, manuais de redação e estudos sobre
teoria e técnica do Jornalismo resultou na composição de um repertório de 72 termos que
sugerem espécies documentais, 57 que indicam possíveis elementos internos e 13 expressões que
remetem aos elementos externos dos textos jornalísticos. A pertinência de cada termo, bem
como sobreposições de sentido e o interesse para a análise tipológica é objeto de trabalho em
andamento. De toda forma, a viabilidade da proposta pode ser demonstrada em exemplo que
toma por base uma espécie documental específica: a notícia.

Dissecando o texto jornalístico: o caso da notícia
Dentre todas as formas de manifestação do relato jornalístico, a notícia é a mais frequente nas
páginas dos jornais, sejam eles impressos ou eletrônicos. Juarez Bahia (2010, p. 258) a define
como a essência do trabalho do jornalista. Relato dos fatos ou acontecimentos atuais, de
interesse e importância para a comunidade, a notícia varia na extensão de seu impacto (local,
nacional, internacional) e pode ser espontânea ou provocada (Rabaça e Barbosa, 2001, p. 513).
Como bem observou Mar Fontcuberta (1981, p. 9), a definição da notícia é matéria de
controvérsia entre os teóricos, estudiosos e profissionais do Jornalismo. Se, para alguns, ela pode
ser qualquer acontecimento atual, interessante e comunicável, para Gregorio (1966, p. 59,
tradução nossa) “a notícia é a informação ‘em ato’, quando já tomou a forma de um ‘texto’ no
qual os elementos constitutivos da informação encontram uma sistematização”.
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Os manuais de redação e estilo, geralmente elaborados pelos veículos de comunicação de grande
porte, representam o esforço de sistematização que visa a conferir identidade a cada unidade
textual. De acordo com Caprino (2002, p. 50), os primeiros manuais específicos para a atividade
jornalística surgiram no final do século XIX, nos Estados Unidos. No Brasil, o primeiro intento de
normalização se deu no Recife, no final da década de 1920, por iniciativa de Gilberto Freire, então
diretor de A Província. Entretanto, segundo Melo (1972, p. 4), o Diário Carioca, que circulou no
Rio de Janeiro entre os anos de 1928 e 1965, foi o primeiro a organizar, em caráter permanente,
normas destinadas a padronizar os textos publicados em suas seções.
Na década de 1950, os manuais ganharam espaço nos escritórios das redações dos jornais
brasileiros, visando à produção de textos dinâmicos, de leitura fácil e agradável, linhas mestras
dos trabalhos seminais de Pompeu de Souza no Diário Carioca e de Carlos Lacerda na Tribuna da
Imprensa, inspirados, como observou Garcia (1992, p. 7) “nos style books da imprensa americana,
notadamente o da Associated Press”.
Dotados de orientações pragmáticas a respeito da organização dos diferentes tipos de matérias,
do vocabulário e do estilo a ser empregado ao redigi-las, os manuais permitem perceber a
estrutura textual da notícia, também explorada em estudos desenvolvidos no campo da teoria do
jornalismo. No dizer de Fontcuberta (1981, p. 31-32, tradução nossa), “toda notícia é uma história
que requer um desenvolvimento estruturado” que, em princípio, conta com os dois elementos
básicos: o lide (do inglês, lead), núcleo fundamental da notícia, geralmente apresentado como
primeiro parágrafo do texto, capaz de captar a essência do acontecimento e de instigar a leitura
dos parágrafos seguintes, e o corpo, em que constam os dados que explicam e ampliam o lide, os
dados que ajudam a situar a notícia dentro de um determinado contexto e informações
secundárias ou de menor importância.
A disposição destes elementos no interior do texto obedece a uma hierarquia baseada na
atribuição, por parte de quem a redige, de graus de relevância aos dados apresentados e que
concorrem para a descrição e explicação do acontecimento relatado. Esta é a base da técnica de
redação chamada “pirâmide invertida”, importada do jornalismo norte-americano, e que passa a
ser praticada, no Brasil, a partir da década de 1950.
Numa notícia, em sua fórmula mais simples, os fatos são organizados de acordo com sua
importância em relação à ideia principal, exposta no lide. A estrutura textual básica foi assim
sistematizada por Melvin Mencher (2011, p. 127):
•

Lide (ideia principal)

•

Material explicativo (elaboração ou ampliação da ideia principal)
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•

Informação contextual (background), se necessário

•

Material secundário (subtemas), se houver

No que tange à análise dos caracteres intrínsecos, a Diplomática consagrou a partição dos
documentos em três seções: “protocolo inicial”, “texto” e “escatocolo”. Na notícia, a partição se
traduz em duas seções:
•

Cabeça – Conjunto formado pelos elementos de titulação (antetítulo, título, subtítulo),
pelos créditos (assinatura) e pelo lide (e sublide, quando houver), além de outros
elementos introdutórios localizados na parte superior do texto, e

•

Corpo – Desenvolvimento do relato, em que constam o
material explicativo, o contexto e o material secundário
relacionados ao fato ou ideia principal.

Os elementos externos, por sua vez, estão condicionados às
técnicas de diagramação, editoração e impressão, variando de
acordo com o projeto gráfico de cada empresa jornalística. Para
além de emoldurar o texto e conferir-lhe aspecto visual
característico, convém notar que estes elementos podem cumprir
função coadjuvante (mas não por isso menos relevante) na
articulação das partes que compõem a estrutura semântica do
texto. É o que se verifica, por exemplo, no recurso à alternância de
famílias tipográficas, responsável por conferir identidade visual aos
elementos de titulação e aos créditos.
Para demonstrar a abordagem inspirada no método diplomático,
selecionamos uma notícia publicada na Folha de S. Paulo, em 2 de
novembro de 1995, cuja análise dos caracteres intrínsecos e

Fonte: Folha de S. Paulo, 2 nov.
1995, Primeiro caderno, p. 5.

extrínsecos se encontra sistematizada no quadro a seguir.

Quadro 2 – Análise dos elementos externos e internos da notícia
Elementos externos
Material (suporte):
Papel-jornal
Cabeça
Leiaute:
1 coluna

Elementos internos
Titulação:
“Senado” (antetítulo)
“Projeto limita contratação de
parentes” (título)
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Crédito:
“Da Sucursal de Brasília”

Formatação:
Alinhamentos centralizado (antetítulo, título e
créditos) e justificado
Tipos:
3 famílias tipográficas: “Futura” (sem serifa,
variando em grifo no antetítulo e em
redondo no crédito); “Bodoni” (serifada, em
grifo no título) e “News” (serifada, aplicada ao
lide e ao corpo do texto)
Elementos de editoração e de artes
gráficas:
Destaque (grifo e negrito), fio (entre o
antetítulo e o título)

Lide:
“A CCJ [...] cargos em comissão.”
Explicação (material explicativo):
“O projeto ainda [...] para virar lei.”

Corpo

Complementação (material
secundário):
“A filha do presidente [...] Eduardo
Jorge.”
Contextualização (informação
contextual):
“O projeto [...] Roberto Freire (PPS-PE).”
Fonte: elaborado pelo autor.

À guisa de conclusão
No exercício de análise aqui apresentado, pudemos observar a disposição dos componentes do
relato jornalístico em sua manifestação mais comum: a notícia. Convém ressaltar, entretanto, que
os elementos internos e externos podem apresentar certo grau de variação segundo a data de
produção do documento. Nas notícias redigidas antes da “importação” da técnica da pirâmide
invertida (criada pelo Jornalismo norte-americano e adotada pela imprensa brasileira por volta
dos anos 1950), o texto se estrutura a partir não do lide, mas do “nariz de cera”, que, segundo
Rabaça e Barbosa (2001, p. 505), consiste num “preâmbulo muitas vezes desnecessário, longo e
vago”. De toda forma, é possível identificar os elementos que compõem o discurso segundo a
funcionalidade que adquirem na estruturação do relato, verificando sua manifestação em
fórmulas estereotipadas.
Notam-se também diferenças relacionadas aos caracteres extrínsecos. Uma delas é o abandono
gradual da utilização de fios16 destinados a separar os espaços ocupados pelas manchas 17 no
interior das páginas do jornal, algo facilitado pela diagramação eletrônica. Assim, o estudo
retrospectivo das técnicas de composição gráfica, traduzidas na diagramação (que, ao longo dos
anos, permanece pautada pela divisão do conteúdo em colunas), no leiaute, na formatação, na
alternância das famílias tipográficas e no emprego de elementos artísticos, é fundamental para a
16

“Lâmina com espessura variável, utilizada em tipografia para produzir traços empregados na separação de
colunas, contornos de quadros, efeitos ornamentais etc.” (Rabaça e Barbosa, 2001, p. 308).
17
“A parte impressa (ou a ser impressa) de qualquer trabalho gráfico, por oposição às margens e aos claros.”
(Rabaça e Barbosa, 2001, p. 451).
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identificação dos recursos que, exteriores à substância do relato, cumprem a função de organizar
e embelezar a apresentação visual do texto jornalístico.
Ao abrir o jornal, seja ele impresso ou digital, um vasto leque de unidades textuais salta aos
olhos, cada qual com seus traços distintivos e peculiares. Quando integram um arquivo,
geralmente sob a forma de recortes, são alçadas à condição de documentos e representam
manifestações de espécies documentais. O estudo de suas estruturas formais poderá conduzir à
definição dos termos capazes de nomeá-las de maneira inequívoca, o que no plano do arranjo e
da descrição documental adquire especial relevância: a remissão dos documentos, reunidos em
séries adequadamente nomeadas18, ao seu contexto originário, refletido nas atividades rotineiras
e nos eventos esporádicos consignados na trajetória de quem os acumulou, é a chave de uma
abordagem dos arquivos pessoais comprometida com a preservação de sua proveniência e a
compreensão da organicidade que os caracteriza.
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Gênese e processamento de arquivos pessoais
nato digitais e suas questões à teoria arquivística
a partir da experiência com o arquivo de RSL
Jorge Phelipe Lira de Abreu ∗
j.phelipeabreu@gmail.com

Introdução
O cenário, que começou com dois ou três disquetes perdidos entre uma maioria de documentos
em papel, cresce a cada novo recurso tecnológico lançado. Arquivos como o de Susan Sontag ou
mesmo o de Salman Rushdie, custodiado pela Biblioteca de Manuscritos, Arquivos e Livros Raros
(MARBL), da Universidade de Emory, sinalizam que o “trem fantasma”, metáfora para os arquivos
pessoais digitais, segundo Adrian Cunningham em artigo publicado em 1999, chegou. Cada vez
mais as tecnologias digitais exercem o papel de mediadoras na vida das pessoas. Os
processadores de texto, redes sociais, blogs, correios e bancos eletrônicos, fotografias, músicas e
vídeos digitais, entre outros inúmeros aplicativos que operacionalizam as mais diversas atividades
humanas, sugerem uma inversão: não são mais documentos digitais em arquivos pessoais mas,
sim, arquivos digitais de pessoas. Segundo Prom (2013), nas sociedades pós-industriais as
tecnologias de comunicação digital compõem um dos bens mais baratos de consumo diário e,
nesse sentido, substituem formatos como as cartas manuscritas e os diários.
Nesse sentido, o Arquivo-Museu de Literatura Brasileira, da Fundação Casa de Rui Barbosa,
recebeu a doação do arquivo do escritor, jornalista, músico e artista plástico Rodrigo de Souza
Leão - RSL (1965 - 2009). Trata-se do primeiro arquivo de que se tem notícia, majoritariamente
composto por documentos natos digitais, recebido por uma instituição brasileira.
A produção do titular do arquivo se insere no contexto dos avanços das tecnologias de
informação 1 da década de 1990, em que a natureza dos suportes se altera essencialmente. O

∗

Arquivista, mestre em Gestão de Documentos e Arquivos pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
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arquivo de RSL evidencia ainda suas múltiplas facetas e possibilita vislumbrar a potencialização da
diversidade e fragmentação que caracterizam os ambientes da vida social na modernidade
(GIDDENS, 2002, p. 81). Soma-se a isso o fato de sua produção ser atravessada pela presença da
esquizofrenia.
Além de impulsionada pelas contingências históricas nas quais o sujeito contemporâneo está
inserido, a formação de arquivos em ambiente digital apresenta uma série de vantagens na
produção, transmissão e acesso, mas, por outro lado, implica em documentos altamente sensíveis
e manipuláveis, além de sujeitos à rápida obsolescência tecnológica e à fragilidade do suporte.
Nesse contexto, questões importantes para a Arquivologia como proveniência, ordem original,
confiabilidade e autenticidade ganham contornos que desafiam a teoria arquivística.

Metodologia
O presente trabalho resulta de pesquisa desenvolvida junto ao Programa de Pós-graduação em
Gestão

de

Documentos

e

Arquivos

–

PPGARQ/UNIRIO.

Elegeu-se a pesquisa de natureza exploratória cujo delineamento adotado combinou a pesquisa
bibliográfica com o levantamento de documentos. A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida com
base em material já elaborado sobre a temática dos arquivos pessoais digitais, principalmente
constante em livros e artigos científicos, com o objetivo de sistematizar, em língua portuguesa, a
produção sobre o tema. No âmbito do levantamento documental, mapeou-se a gênese e o
processamento do arquivo de RSL por meio de análise dos seus documentos e de suas etapas de
tratamento, bem como por meio de entrevistas com roteiros semiestruturados com seus pais,
com Ramon Nunes Mello, curador do acervo e representante legal da obra do escritor, e com
Silvana Guimarães, amiga responsável por “guardar” os documentos de RSL, todos personagens
importantes na cadeia de custódia do arquivo de RSL.

Breves considerações biográficas
Rodrigo de Souza Leão nasceu no Rio de Janeiro, em 4 de novembro de 1965. Na juventude
apresentou os primeiros sintomas de esquizofrenia, assunto que não se tornou tabu para o autor
e serviu de matéria-prima para sua criação literária. Nesse aspecto, RSL inscreveria seu nome no
que, na perspectiva de Hidalgo (2008), entende-se por Literatura da urgência, pela qual se
1

Por tecnologias da informação entende-se o “conjunto convergente de tecnologias em microeletrônica,
computação (software e hardware), telecomunicações/radiodifusão e optoeletrônica” (Castells, 1999, p. 49).
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mesclaria vida e ficção por meio da construção de um espaço autobiográfico com ficções autoreferentes onde o eu é premente, numa criação de uma literatura eivada pela experiência da
loucura, com valor documental-histórico. Embora o autor assumisse combinar experiências
vividas com as de outras pessoas, sua obra adquire caráter terapêutico, uma vez que o autor
declarava não gostar de psicólogos.
A criação de RSL era imbuída de uma importância que ditava a maneira pela qual o autor
produzia e arquivava seus documentos. Numa dinâmica de backup, o autor afirmava não fazer
nada que não tivesse uma cópia de segurança em papel e outra eletrônica, “tudo por paranóia de
perder tudo que tenho dentro do computador. É que sou um escritor e guardo todo o meu
tesouro – que são meus escritos – dentro dessa máquina pouco confiável” (LEÃO, 2003, p. 1).
A internet assume um papel importante na vida de RSL em função da reclusão imposta por sua
doença, o arquivo de RSL permite perceber a intensidade com que o escrito explorou seus
recursos. Adepto da publicação e divulgação em rede, o autor fundou revistas eletrônicas,
manteve alguns blogs, contribuiu para sites e publicou um número expressivo de e-books. RSL
produziu romances, poemas e entrevistas, entre os quais se destaca o celebrado Todos os
cachorros são azuis, publicado pela Editora 7 letras, em 2008, financiado pela Petrobrás e um dos
finalistas da edição de 2009 do Prêmio Portugal Telecom. Postumamente, foram publicados os
romances Me roubaram uns dias contados (2010), O esquizoide (2011) e Carbono pautado (2012).
RSL atuou ainda nas artes plásticas e na música. Foi integrante de algumas bandas na década de
1980, participou do CD Melopéia, de Glauco Mattoso, e musicou com Gizza Negri poemas seus
para o projeto Krâneo e seu neurônio. No fim da vida começou a frequentar a Escola de Artes
Visuais do Parque Lage, onde produziu telas que foram expostas postumamente no Museu de
Arte Moderna do Rio de Janeiro, de 12 de novembro 2011 a 15 de janeiro 2012, sob o título Tudo
vai ficar da cor que você quiser. O autor faleceu no Rio de Janeiro, em 2 de julho de 2009, na
clínica onde havia sido internado a seu próprio pedido.

Processamento do arquivo nato digital de RSL
Além de ser mais um acervo representativo da literatura brasileira, em especial da literatura
brasileira contemporânea, o arquivo de RSL, doado em 11 de novembro de 2012, trazia uma
singularidade: 98 % do arquivo doado constitui-se de documentos natos digitais. O arquivo
chegou em quatro tipos de dispositivos de armazenamento: disquetes (121), CDs (18); DVDs (4) e
pen drive (1). Nesses dispositivos, totalizam 27.156 documentos digitais ou 14,5 gigabytes. Os
documentos apresentavam-se em diversos formatos, tais como doc, pdf, eml e html (texto);
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bitmap, gif e jpeg (imagem fixa); mp3 e wma (áudio); wmv, avi e flv (imagem em movimento).
Além do arquivo digital, doou-se ao Arquivo-Museu 71 documentos em papel, dois objetos e
uma biblioteca com 52 livros. Em que pese a desproporção entre documentos digitais e os
demais, o acervo se caracteriza como híbrido. Desse modo, o respeito à essa natureza do arquivo
foi um dos princípios norteadores do trabalho. O arquivo foi abordado de maneira holística por
meio da integração dos arquivos digitais com os analógicos, como será exposto adiante.
Entretanto, da mesma maneira que não possuía infraestrutura tecnológica para receber e
preservar um arquivo, em sua maioria nato digital, o AMLB não dispunha de uma equipe para
tratá-lo. Tal equipe deveria ser composta por, pelo menos, três profissionais: um arquivista
especialista em arranjo e descrição, um arquivista especialista em preservação de documentos
digitais e um especialista em tecnologia da informação. Porém, no momento do recebimento do
arquivo, o AMLB contava com um profissional que conjugava as duas primeiras especialidades,
Rosely Curi Rondinelli, arquivista especialista em arranjo, descrição e em documentos digitais.
Sendo assim, em meados do ano de 2013, recorreu-se à elaboração de um projeto, no âmbito do
Programa de Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e Científico na Área da Cultura, a
fim de selecionar um bolsista que reunisse conhecimentos de Arquivologia e de Informática, para
o qual fui selecionado. Sob a coordenação de Rosely Curi Rondinelli formava-se assim a “equipe”
responsável por proceder às etapas de aquisição e armazenamento, identificação de proveniência
e autoria, medidas de preservação, elaboração de arranjo e descrição e acesso.

Aquisição e armazenamento
Depois de oficializada a doação do arquivo de RSL ao AMLB, procedeu-se a aquisição dos
dispositivos de armazenamento mencionados acima, bem como da documentação em papel e
dos objetos. Embora constem documentos que evidenciam uma parcela generosa da vida digital
de RSL, logo de saída, constatou-se que a aquisição via mídia de transporte, do inglês fugitive
media, ofusca, em certo grau, a apreensão do contexto de produção documental, como se pode
notar a partir da experiência da Universidade de Emory com o arquivo nato digital de Salman
Rushdie para quem “a escolha de adquirir os computadores inteiros e não simplesmente capturar
os arquivos individuais gerados pelo usuário permitiu [...] criar ferramentas de acesso inovadoras
que preservam o contexto em que Rushdie criou seu legado literário” (CARROL et al, 2011, p. 64,
tradução nossa).
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Uma vez acondicionados os documentos em papel e os objetos para tratamento posterior,
priorizou-se a captura dos documentos armazenados nos dispositivos doados em função dos
riscos oferecidos pela obsolescência tecnológica e pela fragilidade do suporte. A FCRB não
dispunha de computadores com leitores de disquete. Para a captura dos documentos constantes
nesses dispositivos foi necessário a aquisição de um leitor. Constatou-se que alguns disquetes (39
de 121) estavam vazios, provavelmente em virtude da fragilidade do dispositivo.
Diante da infraestrutura tecnológica disponível na FCRB, providenciou-se a criação, no servidor da
instituição, de um espaço específico para o armazenamento do arquivo de RSL com acesso
restrito aos arquivistas envolvidos no trabalho. A partir disso, transferiu-se o conteúdo dos
dispositivos de armazenamento para o espaço específico no servidor e, por medida de segurança,
para um HD 2 externo. Posteriormente, conseguiu-se espaço no storage 3 da instituição. Criou-se
uma cópia de trabalho e outra de acesso, disponibilizada em temrinal na sala de consultas.
Em condições ideais, os documentos extraídos dos dispositivos de armazenamento seriam
transferidos para um Repositório Arquivístico Digital Confiável (RDC-Arq), que consiste em uma
solução tecnológica capaz de gerenciar os documentos e metadados de acordo com as práticas e
normas arquivísticas, principalmente relacionadas à gestão documental, descrição arquivística
multinível e preservação, e capaz de proteger as características do documento arquivístico, em
especial a autenticidade (identidade e integridade) e a relação orgânica entre os documentos
(CONARQ, 2015, p. 9).
O RDC-Arq procederia, quando da submissão dos arquivos, automaticamente, à verificação do
formato de arquivo e conversão quando necessário para formatos de preservação, ao
armazenamento em quarentena para detecção de vírus, à verificação dos elementos de
metadados obrigatórios, à verificação da integridade dos arquivos enviados e à verificação com
relação à consistência dos documentos recebidos e metadados relacionados. Entretanto, na
ausência deste recurso operou-se com as condições possíveis e não ideais.

Identificação de proveniência e autoria
Segundo a Diplomática, possuir um contexto identificável de criação é uma das características do
documento de arquivo. Um arquivo não pode ser compreendido como tal sem que a

2

Sigla para Hard Disk, mesmo que Hard Drive, “um dispositivo de armazenamento magnético projetado para
fornecer acesso rápido a grandes quantidades de dados” (PEARCE-MOSES, 2005, p. 188, tradução nossa). Do
original “A magnetic storage device designed to provide rapid access to large quantities of data”.
3
Trata-se de uma “solução tecnológica de hardware e software utilizada para o armazenamento de dados”
(CONARQ, 2016, p. 37), que costuma estar ligada ao servidor da instituição e caracteriza-se por alto grau de
redundância.
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proveniência e os motivos para a produção dos documentos sejam conhecidos. Nesse sentido, o
Princípio da Proveniência revela-se fundamental e deve ser aplicado em todas as etapas do
tratamento do documento arquivístico, independentemente de sua natureza ou suporte.
Do mesmo modo, o autor de um documento configura-se como uma das cinco pessoas sem as
quais um documento não pode ser caracterizado como arquivístico. Além disso, a autoria do
documento consiste em um dos atributos de sua identidade, que, por sua vez, ao caracterizá-lo
como único e diferenciá-lo de outros documentos arquivísticos, configura-se como um dos
componentes da autenticidade.
A importância desses dois elementos somada à vulnerabilidade dos documentos digitais fez com
que proveniência e autoria fossem analisadas durante a identificação do arquivo para a
apreensão dos documentos de RSL como documentos arquivísticos e para apoiar a presunção de
autenticidade do arquivo. No início do trabalho de identificação, constatou-se a existência de
documentos replicados 4 em dispositivos de armazenamento distintos, o que exigiu uma análise
cuidadosa de metadados e de conteúdo para a identificação de cópias.
Segundo Schmidt e Ardam (2014), o arquivo de origem digital não pede para que sejam
interpretadas manchas ou marcas, como nos documentos em papel, mas, sim, interpretar as
muitas cópias de “quase a mesma coisa”. Para os autores, o valor de um documento torna-se
instável quando sabemos que existem pelo menos seis versões com diferenças que vão desde o
obviamente trivial ao potencialmente revelador. A proliferação de materiais no arquivo nato
digital acaba aba por comprometer a capacidade de os documentos constituírem evidências de
ação.
No que tange à análise de conteúdo, ressalta-se a importância do estudo biográfico do titular,
bem como de suas publicações em todos os veículos. A análise dos metadados dos documentos
de RSL, num primeiro momento, foi feita manualmente e consistiu na leitura das propriedades de
cada documento. Nessa análise, percebeu-se que no arquivo havia documentos colecionados e
produzidos por Ramon Mello e produzidos por Antônio e Maria Sylvia Leão, pais de RSL.
A presença de documentos colecionados por Ramon adveio do seu desejo de reunir num só
conjunto documental tudo o que dissesse respeito ao titular. Percebeu-se que Ramon capturou
documentos de autoria de e sobre RSL na internet para incorporar ao arquivo. Ramon também
incorporou ao arquivo de RSL sua produção documental que dialogava com a obra de Rodrigo,
como documentos relacionados à adaptação do livro Todos os cachorros são azuis para o teatro,
4

No arquivo de RSL constam inúmeras cópias de um mesmo documento, uma consequência da “mania” de
backup do titular relatada na seção anterior. O poema Prontuário, por exemplo, possui 14 cópias de uma de suas
versões distribuídas nas mídias doadas ao AMLB.
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às edições póstumas da obra de Rodrigo e à exposição Tudo vai ficar da cor que você quiser.
Tratou-se de esclarecer ao doador a diferença entre arquivo e coleção 5 e procedeu-se à
separação dos documentos. Mediante análise dos metadados automáticos relativos à data e
autoria e do conteúdo, foi possível depurar a proveniência do arquivo de RSL, bem como
identificar uma coleção sobre RSL reunida por Ramon Mello e do arquivo de Ramon, aquele que
reúne documentos produzidos e acumulados no decorrer de suas atividades.
A intervenção de Ramon vai ao encontro da afirmação de Douglas e MacNeil (2009, p. 37,
tradução nossa), para quem “além de encontrar o escritor no trabalho, o leitor ou pesquisador do
arquivo também encontrará, muitas vezes, vestígios do trabalho de outros indivíduos”.
Questionado em entrevista sobre os documentos que apresentam datas subsequentes ao
falecimento de RSL, sugerindo uma incorporação posterior de documentos dele e sobre ele que
talvez estivessem dispersos na internet, Mello (2016) afirma que quando começou a organizar o
arquivo, RSL já havia falecido e “Começou a sair muita matéria sobre a morte. (...) comecei a
guardar muito material. (...) Nessa coleção, estão ali, por exemplo, os e-books, que eu não sabia
onde estavam, (...) coisas que eu fui baixando na Internet e entrevistas com ele. Comecei a copiar
os poemas que estavam no blog dele”.
No âmbito dos arquivos pessoais, o desejo, por parte dos legatários, de tornar “completo” o
arquivo é recorrente e desemboca na inserção de documentos no arquivo não necessariamente
produzidos ou acumulados pelo titular. Nesse aspecto, os documentos digitais apresentam uma
vantagem: a análise dos metadados permite identificar essas inserções que seriam invisíveis em
documentos em papel, por exemplo.
A investigação quanto à autoria dos documentos produzidos por RSL e que se configura como
uma peculiaridade dos arquivos pessoais digitais se estende. Embora o pai de Rodrigo, Antônio
Leão, tenha afirmado em entrevista (LEÃO, 2017) que cada um possuía seu computador, a análise
dos metadados sugere que em algum nível houve o compartilhamento do computador por toda
a família Souza Leão. Essa prática resultou no comprometimento da autoria dos documentos ali
produzidos, uma vez que não havia troca de usuário. Entretanto, a análise dos metadados
relativos à data associada ao conteúdo literário constituiu elemento para a inferência de autoria.
Após a etapa de identificação de proveniência e autoria, o arquivo que contava com 27.156
documentos passou a 5.591. Cotejados os metadados relacionados ao tamanho, autor e data dos

5

Para efeitos deste trabalho, o que diferencia arquivo de coleção é a existência de relação orgânica entre os
documentos do conjunto, característica intrínseca aos arquivos, enquanto que uma coleção consiste em uma
“reunião artificial de documentos que, não mantendo relação orgânica entre si, apresentam alguma característica
comum” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 17).
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documentos, foram identificadas as versões e as cópias (mesmo conteúdo e metadados). As
versões permanecem na cópia do arquivo para acesso, visto que são importantes para os estudos
de crítica genética e textual, cujas principais fontes de pesquisa são os originais e
a correspondência, enquanto as cópias só constam no arquivo original e não são disponibilizadas
para acesso.
Pode-se observar a partir dos metadados que os documentos foram criados, acessados e
alterados ao longo dos anos. Segundo Schimidt e Ardam (2014), o arquivo digital congela em
alguns instantes e, ao mesmo tempo em que torna visíveis certas informações que o arquivo
analógico obscurece (a data e a hora precisas da criação de um documento, por exemplo),
também torna ilegíveis outros tipos de informação. Não podemos ver quando e onde uma frase
foi inserida ou excluída, exceto quando o produtor trabalha com a criação de versões e não
escreve por cima. Não há marcas ou manchas, ou seja, certos traços familiares em arquivos mais
tradicionais estão ausentes do ambiente digital.

Medidas de preservação
O aumento do volume informacional, a facilidade de produzir documentos e a complexificação
das identidades propiciadas pelo ambiente digital dificultam a identificação de valor com vistas à
seleção para preservação em arquivos pessoais. A preservação de arquivos digitais se constitui
numa iniciativa urgente em virtude da rápida obsolescência da tecnologia digital no que diz
respeito a suportes, formatos e plataformas. Preservar as recordações digitais de uma pessoa ou
família constitui-se em tarefa complicada, uma vez que os objetos digitais são considerados mais
frágeis que os materiais analógicos.
A preservação digital consiste no “conjunto de ações gerenciais e técnicas exigidas para superar
as mudanças tecnológicas e a fragilidade dos suportes, garantindo acesso e interpretação dos
documentos digitais pelo tempo que for necessário” (CONARQ, 2015, p. 7), bem como a
manutenção de seus atributos de identidade e integridade para apoiar a presunção de
autenticidade.
No entanto, o complexo de recursos materiais e humanos que pressupõe a implantação de
repositórios arquivísticos digitais dificulta sua adoção na maioria das instituições públicas
brasileiras. Exatamente por isso, no caso do arquivo digital de RSL, recorreu-se à implementação
de medidas de preservação provisórias por meio da replicação do acervo para os espaços de
armazenamento já expostos. Essa solução terá que ser substituída pela implementação de um
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repositório arquivístico digital confiável para a preservação adequada do acervo de RSL e de
outros por vir.
Alguns poucos documentos do arquivo de RSL chegaram em formatos não mais reproduzíveis. A
conversão de formatos traduz-se, portanto, em uma ação fundamental no ambiente digital tanto
para efeitos de preservação, no que tange a manter os documentos em formatos atuais e
reproduzíveis, como de acesso. Isso porque há formatos que permitem a fácil alteração do
documento e outros muito pesados que dificultam sua visualização. Há situações em que os
formatos coincidem, isto é, o mesmo formato serve tanto para preservação como para acesso. É o
caso do pdf/a para o qual, atualmente, devem ser convertidos todos os documentos textuais em
formato doc, uma vez que este último permite a fácil alteração, lícita ou ilícita, dos mesmos.
Entretanto, “algumas estratégias de preservação digital, baseadas na conversão de formatos,
implicam alteração das cadeias de bits” (CONARQ, 2012, p. 2). Desse modo, “essa alteração deve
manter a forma do documento originalmente produzido, e com isso apoiar a autenticidade do
documento digital” (CONARQ, 2012, p. 2). Para tanto, faz-se necessário o esclarecimento de que
o documento arquivístico digital consiste em um objeto conceitual, ou seja, “aquele normalmente
apresentado em dispositivo de saída (monitor, caixa de som), e não o objeto físico (as cadeias de
bits registradas em um suporte). As cadeias de bits são necessárias para que o documento
arquivístico seja apresentado, mas não se constituem nesse documento” (CONARQ, 2012, p. 2).
Nesse sentido, a escolha dos formatos não pode alterar a forma e nem o conteúdo dos
documentos.
A conversão, no arquivo de RSL, privilegiou os formatos de preservação, uma vez que os recursos
tecnológicos da instituição não permitiam a coexistência destes com os de acesso. A mesma
escassez de tecnologia fez com que todo o processo de conversão fosse feito manualmente, item
a item, com o auxílio de software específico para cada formato de arquivo.
Durante o processo de conversão de formatos, percebeu-se que a ação implicava a perda dos
metadados originais dos documentos. Assim, por exemplo, um poema originalmente em doc,
datado de 05/03/1999, e convertido para pdf/a, tem como data de criação a data da conversão.
Da mesma forma uma imagem originalmente em bitmap, assumiu a data do momento da sua
conversão para jpeg e assim sucessivamente com os demais formatos. Trata-se de um caso típico
de descompasso entre tecnologia e teoria arquivística e diplomática, uma vez que a perda de
metadados originais compromete a presunção de autenticidade do documento.
Na ausência de recursos capazes de preservar os metadados originais, adquiriu-se o programa
MS Word Extract Document Properties que permitiu que os metadados originais dos documentos
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textuais fossem extraídos, gerando uma planilha com os seguintes campos: nome da obra; título;
autor; data de criação; data de modificação; data do último acesso; data de impressão; salvo pela
última vez por; número de revisões; tempo total de edições; número de páginas; tamanho
original; tamanho do arquivo de preservação.
A esses campos, preenchidos automaticamente pelo programa, acrescentou-se outros
eminentemente arquivísticos, quais sejam: nome do arquivo original, tamanho do arquivo
original, notação e observação. Em relação ao nome do arquivo original, sua criação se justifica
pelo fato de que, durante o trabalho com o acervo, observou-se que alguns títulos dados por RSL
a algumas de suas obras foram posteriormente alterados por ele ou com o seu consentimento.
Tal fato levou à necessidade de compatibilização dos títulos originais com os novos e definitivos.

Arranjo
O arranjo consiste na “denominação tradicionalmente atribuída à classificação nos arquivos
permanentes” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 9), em que os documentos de um arquivo são
distribuídos de acordo com as estruturas, funções e atividades da entidade produtora
(CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 16). Sendo assim, “os princípios do arranjo são postulados sob a
presunção de uma afinidade entre os documentos e seu produtor no qual o arranjo dos
documentos atua como um tipo de espelho da entidade que os produziu” (DOUGLAS; MACNEIL,
2009, p. 27, tradução nossa).
No que diz respeito ao arranjo do arquivo de RSL, considerou-se, além das questões referentes
ao respeito aos fundos e à ordem original, o aspecto híbrido do arquivo. Era necessário um
arranjo que considerasse as atividades do titular e a totalidade do arquivo, independentemente
da natureza dos documentos. Num primeiro momento, o arranjo elaborado para o arquivo de
RSL tomou por base um modelo de arranjo para arquivos pessoais consagrado na década de
1980, que mesclava agregações por espécies documentais e por temas. No entanto, como afirma
Douglas (2013, p. 23, tradução nossa), “as séries são um componente fundamental do arranjo
arquivístico, e [...] devem ser entendidas como emergindo organicamente de agregações maiores
porque se acredita que refletem a ordem original do produtor”. Nesse sentido, arbitrou-se que
seria importante rever as bases nas quais o arranjo inicial havia sido formulado a fim de propor a
adoção de um arranjo que refletisse as funções e atividades do produtor.
Assim, sem pretender sentenciar qual das ordens identificadas por Douglas (2013) é a ordem
original, preservou-se a ordem física original, a constante nos dispositivos doados, uma vez que a
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natureza dos arquivos digitais facilita a criação de uma cópia para o processamento arquivístico
enquanto os originais são mantidos exatamente como ingressaram no arquivo. Para autores
como Hobbs (apud DOUGLAS, 2013, p. 14, tradução nossa) “a ordem física original mantém a
evidência física de como um indivíduo viveu e trabalhou e, portanto, precisa ser preservada e
contextualizada, em vez de re-imaginada”. Entretanto, há que considerar que a ordem física
original se traduz, na maioria das vezes, numa acumulação desordenada de documentos. No
arquivo de RSL, identificou-se, no pen drive doado, o que parecia ser o início de uma organização
do arquivo. Questionado sobre isso em entrevista, Ramon Mello afirma que começou a organizar
o arquivo. Sobre o ordenamento empregado, Mello (2016) afirma que “Tentava ser o mais
objetivo possível, por exemplo, arquivo de poemas, entrevistas etc. Mas era muito subjetivo, não
tinha um critério de organização arquivístico. (...) era muito intuitivo e havia a necessidade maior
de entendimento do material do que de organização, no sentido mais metódico”.
Sendo assim, buscou-se, na cópia de trabalho, identificar uma ordem original lógica, estabelecer
um “quadro conceitual” pelo qual as relações entre documentos e atividades fundamentaram o
delineamento das séries (MEEHAN apud DOUGLAS, 2013, p. 11), uma vez que não foi identificado
nenhum sistema de arquivamento ou classificação no arquivo de RSL. Armazenada em um dos
disquetes doados, a pasta meus documentos de RSL não apresenta organização, não existe
estrutura de pastas, títulos padronizados ou classificação por formato, conforme figura a seguir.
Buscou-se contemplar, de maneira integrada, os documentos em papel e os documentos digitais.
A abordagem holística pautou todos os procedimentos no processamento do arquivo de RSL.
Conforme Paquet (2000, p. 86), todos os documentos devem ser logicamente integrados no
quadro de arranjo com outros tipos de documentos (quando o fundo contém documentos em
mais de um meio). Acredita-se que os documentos digitais não devem ser classificados e
descritos separadamente da agregação a que pertencem intelectualmente, nem vice-versa. Devese integrar tanto quanto possível de acordo com a proveniência. Para sinalizar a existência de
documentos em papel constante no arquivo foi inserida, no diretório de pastas do arquivo digital,
uma mensagem com essa informação. Assim, o usuário toma conhecimento que existe
documento em papel correspondente àquela série e pode solicitar para consulta.
O arquivo encontra-se organizado nos seguintes grupos/funções: vida pessoal; formação e
administração de carreira; relações com instituições e grupos; atuação jornalística; atuação
literária; atuação na música; e atuação nas artes visuais. Alguns grupos se dividem em
subgrupos/subfunções que se desdobram em séries tipológicas. Assim, as séries refletem as
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atividades do titular, já que o tipo documental consiste na “configuração que assume uma
espécie documental de acordo com a atividade que a gerou” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 74).
Quando da impossibilidade de identificar o tipo documental, uma vez que a presença de
fragmentos caracteriza os arquivos de escritores, estabeleceu-se a espécie documental como o
critério para identificação das séries, na tentativa de evitar impor uma “continuidade alienígena
[...], forçando uma narrativa ordenada e perfeita dos fragmentos que antes eram dispersos e
descontínuos” (DEVER apud DOUGLAS; MACNEIL, 2009, p. 30, tradução nossa).

Descrição e acesso
Segundo Duranti (1993, p. 47, tradução nossa) “o termo ‘descrição arquivística’ significa escrever
sobre o material de arquivo e abarca as ideias de representação, identificação e organização”. Seu
objetivo seria, portanto, de acordo com o Conselho Internacional de Arquivos (2000, p. 11),
identificar e explicar o contexto e o conteúdo de documentos de arquivo a fim de promover o
acesso aos mesmos. Isto é alcançado pela criação de representações precisas e adequadas e pela
organização dessas representações de acordo com modelos predeterminados.
O processo descritivo do referido arquivo tem obedecido a seguinte metodologia: consulta aos
documentos a serem descritos e extração de seus metadados originais. São consideradas
informações específicas que evidenciam a função, trajetória e relação do documento com o
conjunto documental. Busca-se acessar, nesta etapa, o conteúdo e o contexto de produção do
documento; padronização da descrição em editor de textos e com base no formato MARC 21.
Nesta fase, objetiva-se padronizar as informações coletadas na etapa anterior a fim de preparálas para inserção em base de dados descritiva na etapa subseqüente, e exportação das descrições
normalizadas para a base de dados descritiva SophiA, disponibilizada no site da FCRB, pela qual
os pesquisadores têm acesso remoto ao inventário. Na descrição são contemplados os seguintes
campos: data, nível, título, descrição física, espécie/tipo documental, notas, condições de acesso,
resumo, condições de reprodução, origem, idioma, assunto etc. A base de dados descritiva
permite ainda a hierarquização das descrições conforme estabelecido no arranjo, apresentando
para o pesquisador o relacionamento entre os registros.
Um aspecto importante em relação à descrição de documentos arquivísticos digitais, é que esse
procedimento acaba assumindo uma função de verificação da autenticidade dos mesmos. Isto
porque a preservação desses documentos implica em intervenções que se traduzem em
migrações devido à obsolescência tecnológica de suportes, formatos e de plataformas
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computacionais. Tais migrações podem provocar perdas e alterações da forma documental que
comprometem sua autenticidade a qual será atestada por meio da descrição aquivística
(DURANTI; MACNEIL, 1996, p. 57). Nesse sentido, além da descrição viabilizar a elaboração de
instrumentos de democratização do acesso aos arquivos por meio da disponibilização de sua
representação, a descrição arquivística funciona como uma autenticação em lote, ou seja, como
uma declaração coletiva de autenticidade.
Um aspecto com relação ao acesso ao arquivo de RSL, por se tratar de um arquivo digital, foi a
rapidez com que foi aberto à consulta. Apenas com os recursos do sistema operacional Windows,
todo acervo foi disponibilizado na sala de consultas e tornou-se pesquisável, tanto pela
navegação pelo arranjo estabelecido quanto pela busca livre por termos. O terminal de consulta
permite o acesso aos documentos sem qualquer possibilidade de cópia ou alteração. Como
afirmam Schimidt e Ardam (2014), ao contrário de um arquivo tradicional, composto de caixa
após caixa, de pasta após pasta, os materiais digitais dispõem-se em uma única máquina à nossa
frente.

Considerações finais
Em resposta aos desafios colocados pelos arquivos pessoais, em especial os relacionados à
preservação e presunção de autenticidade, desponta a abordagem favorável à intervenção na
pré-custódia. Entretanto, essa abordagem pode ser de difícil aplicabilidade no contexto
arquivístico brasileiro, uma vez que o delineamento de programas de assistência aos produtores
não prescinde da existência de recursos. Além disso, algumas objeções são apresentadas à
intervenção na pré-custódia de arquivos pessoais pela possibilidade de interferência na produção
documental que comprometeria as características do documentos arquivísticos. Nesse sentido, a
terminologia empregada para a abordagem talvez mereça uma revisão, já que o termo
“intervenção” sugere uma ação conformadora do conjunto documental.

Pode-se pensar a

abordagem como uma aproximação pré-custodial para expressar o estabelecimento de uma
relação entre os produtores ou custodiadores e as instituições de custódia. Em alguma medida
essa abordagem precisa começar a ser vislumbrada pelas instituições que pretendem recolher
arquivos pessoais digitais, visando a minimizar perdas ocasionadas por obsolescência tecnológica
ou problemas na transferência dos acervos para as instituições.
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1. Introdução
Os arquivos pessoais, segundo Bellotto (2006, p. 266), podem ser compreendidos como o
“[...] conjunto de papéis e material audiovisual ou iconográfico resultante da vida e da
obra/atividade de estadistas, políticos, administradores, líderes de categorias profissionais,
cientistas, escritores, artistas etc”. Ou seja, são conjuntos de materiais oriundos da vida de
pessoas cuja maneira de pensar, agir, atuar e viver possam, de alguma forma, ser objeto de
pesquisa ou interesse por parte da sociedade. São documentos, em sua acepção mais
ampla, que foram considerados dignos de preservação graças ao seu valor histórico e/ou
social.
Tais acervos documentais são compostos de registros que representam o cotidiano social,
cultural e econômico em que o indivíduo viveu. Portanto, é comum que instituições
públicas e privadas recolham arquivos pessoais com o propósito de tratá-los, organizá-los e
torná-los acessíveis ao público em geral. A Fundação Getúlio Vargas (2017) 1 destaca que os
Arquivos Pessoais constituem valiosa fonte de pesquisa, seja pela especificidade dos tipos
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documentais que os caracterizam, seja pela possibilidade que oferecem de complementar
informações constantes em arquivos de natureza pública.
Dado o valor atribuído pelas instituições aos arquivos pessoais, o presente estudo busca
analisar como ocorre o processo de recolhimento/seleção desse tipo de arquivos nas
instituições de maior relevo no que concerne à construção e preservação da memória
nacional do Brasil, a saber: Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional e Museu Histórico
Nacional, todos com sede na cidade do Rio de Janeiro, antiga capital do país.
Para tanto se utiliza de pesquisa bibliográfica e entrevistas semiestruturadas, realizadas por
e-mail com os responsáveis pelo processamento de materiais nas instituições supracitadas.

2. Arquivos pessoais
Inicialmente, cumpre-nos destacar as peculiaridades dos arquivos pessoais; Bellotto (2006)
destaca que eles são um dos componentes do que se convencionou chamar de arquivos
privados. Tais conjuntos documentais nascem do exercício de funções privadas, ou seja, de
entidades não públicas ou de pessoas, como o caso dos arquivos pessoais.
A autora afirma que estão consagradas internacionalmente três categorias de arquivos
privados: a) os arquivos econômicos; b) arquivos sociais; e por fim c) arquivos pessoais. A
primeira categoria compreende os arquivos de empresas, bancos, indústrias etc. A segunda
inclui os estabelecimentos de ensino privado, de agremiações políticas, profissionais e
desportivas. A terceira compreende os documentos produzidos/percebidos por pessoas
físicas.
Ela ainda observa que até o fim da década de 1990 os arquivos pessoais não receberam a
devida atenção no que diz respeito a sua existência, rastreamento, organização e
divulgação, sublinhando que sequer se pensava em abordá-los como objeto de pesquisa.
Contudo, próximo aos anos 2000, os arquivos pessoais começaram a inspirar trabalhos
acadêmicos, trabalhos de ficção e exposições (BELLOTTO, 1998). E dessa forma, começou a
dinamização e o crescimento dos recolhimentos, organização e disponibilização de
documentos de origem privada em entidades públicas e particulares.
Esses arquivos, de modo geral, são compostos por documentos que testemunham
momentos da vida de pessoas, suas relações pessoais/profissionais, seus interesses etc.
“São cartas, fotografias, documentos de trabalho, registros de viagens, diários,
comprovantes e recibos, ou simplesmente papéis” (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2017).
Considerando o exposto acima, refletimos acerca do que é, de fato, um arquivo pessoal.
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O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005) considera Arquivos Pessoais
como uma categoria dos Arquivos Privados, se constituindo num “[...] conjunto de
documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada,
pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independente da natureza do
suporte” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 27).
A lei nº 8.159 (BRASIL, 1991) considera Arquivos privados, “[...] o conjunto de documentos
produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de suas
atividades”. O Art. 11 destaca ainda, que os arquivos privados podem ser identificados
como de interesse público e social, desde que possuam relevância para a história e
desenvolvimento científico nacional.
Nesta mesma linha, podemos depreender que arquivo pessoal é o “[...] arquivo de
‘documentos privados acumulados por um indivíduo, a ele pertencente e dos quais pode
dispor a seu bel-prazer’” (INTERNATIONAL CONCIL OF ARCHIVES apud CUNHA;
CAVALCANTI, 2008, p. 29).
Assim, os arquivos pessoais são provas documentais da existência de um sujeito, logo,
constituem-se na materialidade de sua identidade, é neste arquivo que estarão refletidas as
suas tendências profissionais, os seus ideais políticos e sociais, suas relações com outros
indivíduos, seus gostos etc. Artières (1998) corrobora tal fato, ao afirmar que para que
possamos existir socialmente, devemos controlar nossas vidas por meio de arquivos,
acumulando documentos sociais e íntimos, que compõe a identidade do ser.
Sob este prisma, Camargo (2009) propõe uma análise da expressão “Arquivos Pessoais”,
alertando que mesmo que seja uma expressão frequentemente utilizada na comunidade
arquivística, a melhor expressão seria “Arquivos de Pessoas” ou de “Categorias
ocupacionais”:
Refiro-me aos documentos sobre pessoas, presentes nos arquivos
institucionais, e no âmbito dos documentos efetivamente acumulados
por indivíduos, a parcelas específicas do arquivo: àquelas que não
resultam do exercício de funções públicas e àquelas representadas por
documentos identitários (CAMARGO, 2009, p. 28).

Desta forma, podemos depreender outro aspecto dos arquivos pessoais, o de ser um
reflexo do indivíduo e do seu meio, evidenciando a sua importância para a micro-história e
para a memória social, fato que abordaremos mais à frente, mas que é corroborado por
Tanno (2007) que observa que “[...] os arquivos pessoais dizem respeito à história de um
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indivíduo, de uma personalidade, portanto, é o particular que informa o social, é o micro
que pode ajudar a desvelar o macro”.
É importante observar que tais arquivos podem ser de um sujeito comum, que tenha
desempenhado alguma função importante, e não apenas de uma figura de destaque da
política, literatura ou vida social do país, região etc. Contudo, é mais raro que o arquivo de
pessoas comuns sejam efetivados como patrimônio público, questão essa que não
abordaremos, mas que deixaremos como provocação. Desta forma, Heymann (1997, p. 62)
observa que “Os arquivos pessoais [...] se definiriam a meio caminho entre as noções de
arquivo (contemporâneo, funcional, vestígio involuntário) e as de depoimento/testemunho
pessoal (posterior, memorial, voluntário)”.
Na Resolução nº 172, de 25 de julho de 2003, do Conselho Nacional de Arquivos
(CONARQ), a importância dos arquivos pessoais é institucionalizada, e cabe aos arquivos a
responsabilidade de custodiar e permitir o acesso aos mais diversos conjuntos documentais
pessoais que podem ser importantes na reconstrução da memória nacional ou de certos
grupos sociais.
Nesse sentido, o arquivo pessoal ganha um novo estatuto, até mesmo contraditório, ao ser
recolhido pelos arquivos, principalmente os públicos, o título de arquivo pessoal (privado
por natureza), mas agora público por conta do interesse memorialístico e histórico ali
preservado (HEYMANN, 1997, p. 50).

2.1 Seleção de Arquivos Pessoais
A elaboração e desenvolvimento de acervos envolve diversas etapas, dentre elas, a
seleção 3. Nessa etapa, os arquivistas, bibliotecários e museólogos selecionam materiais e
documentos passíveis de incorporação em seus respectivos acervos. É nesse momento que
critérios são estabelecidos para a incorporação ou não de novos itens ao acervo. Após a
seleção de materiais se deve elaborar uma lista com os itens (VERGUEIRO, 1995; WEITZEL,
2012).
Os arquivos e museus, em geral, utilizam de bases técnicas oriundas de bibliotecas para
selecionar e tratar os seus materiais. Essa semelhança de técnicas se deve, sobretudo, ao
2

“Dispõe sobre os procedimentos relativos à declaração de interesse público e social de arquivos privados
de pessoas físicas ou jurídicas que contenham documentos relevantes para a história, a cultura e o
desenvolvimento nacional”.
3
No caso da Arquivologia não existe seleção, mas sim o processo de recolhimento de materiais, contudo,
como tratamos de arquivos pessoais, que, em suma, são eleitos para fazer parte de um acervo, optamos
por usar o termo seleção sob esta ótica.
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fato de que essas instituições têm como função primordial o acesso à informação
(SCHELLENBERG, 2006). Todavia, existem diferenças em suas políticas de seleção. Vergueiro
(1995) destaca alguns aspectos que influenciam a seleção de materiais, tais como: assunto,
relevância dos documentos, usuários.
De fato, para que um arquivo pessoal seja incorporado ao acervo de uma instituição, ele
deverá ser considerado, como estabelece a Lei 8.159, de relevância para a sociedade,
contribuindo para a construção de sua história e preservação de sua memória. Apesar das
tensões políticas existentes na incorporação de tais acervos, afinal, a eleição de um arquivo
pessoal para se tornar patrimônio é sempre um posicionamento político, não nos
deteremos neste aspecto, ainda.
Sob esta perspectiva, é no cerne das políticas de seleção dos arquivos pessoais que
focaremos, afinal, as instituições responsáveis pela memória nacional possuem critérios
objetivos para selecionar quais arquivos pessoais devem ser preservados em detrimento de
outros?

3. Memória nacional
Durante muitas décadas, a percepção funcional de arquivos, bibliotecas e museus esteve
atrelada à guarda e preservação dos registros produzidos pelo homem. Contudo, ao longo
da história, essas instituições assumiram diversas funções e se dividiram em diferentes
categorias, como é o caso das instituições nacionais, públicas, privadas etc. Rodrigues
(2015) acredita que, independente da tipologia, essas instituições, além de preservarem os
registros produzidos pelo homem passaram também a se identificar como organismos
culturais, onde se é possível ter acesso a informação e conhecimento.
Arquivos, bibliotecas e museus, sobretudo nacionais, estão inseridos na sociedade como
espaços de memória. Nora (2009) considera que durante as últimas décadas diversos países
passaram por profundas mudanças no relacionamento que mantêm com o seu passado.
Essas mudanças adotaram e têm adotado diferentes formas, como por exemplo: o aumento
da sensibilidade relativa à restrição do acesso ou exploração de arquivos e a proliferação de
museus.
Memória é um conceito complexo e multidisciplinar. Halbwachs (1990) classifica a memória
como: a) memória pessoal (interior/interna); b) memória social (exterior/externa). Segundo
essa classificação, a memória pessoal se apoia na memória social dado que todas histórias
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biográficas fazem parte da história geral. Nesse duplo aspecto, a construção da memória
pessoal é afetada por questões relativas à memória social e vice-versa.
Abreu (1996) trabalha o “culto do eu” no contexto da memória. Para se “salvar” do
esquecimento, os sujeitos buscam a eternização da memória de outros sujeitos por meio
do arquivamento e guarda de registros de suas obras e realizações. Para exemplificar,
Abreu (1996) utiliza um acervo biográfico de fotos, pois esses acervos são capazes de
contar histórias, revelar ambientes, falar sobre a atmosfera que cercava o personagem
principal.

3.1. Arquivo Nacional
O Arquivo Nacional é o órgão central do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos da
administração pública federal, integrante do Ministério da Justiça. O Arquivo Nacional tem
por finalidade:
Implementar e acompanhar a política nacional de arquivos, definida pelo
Conselho Nacional de Arquivos – Conarq, por meio da gestão, do
recolhimento, do tratamento técnico, da preservação e da divulgação do
patrimônio documental do país, garantindo pleno acesso à informação,
visando apoiar as decisões governamentais de caráter políticoadministrativo, o cidadão na defesa de seus direitos e de incentivar a
produção de conhecimento científico e cultural (ARQUIVO NACIONAL, 2017,
4
online) .

Além disso, ele se constitui no órgão responsável por recolher, tratar e tornar disponíveis
ao público os documentos em fase permanente oriundos das mais diversas instâncias
federais, sendo um repositório da memória da administração/organização pública
brasileira. Deste modo, arquivos de ministérios, autarquias e fundações públicas compõem
o seu acervo, bem como arquivos pessoais.

3.1.1 Recolhimento de Arquivos Pessoais no Arquivo Nacional
A entrada de acervos privados na instituição acontece, principalmente, por doação, a partir
da demanda do detentor do acervo que esteja interessado em doar. Após a análise da
demanda, as seções de guarda e tratamento técnico do acervo realizam uma visita ao
detentor do acervo a fim de verificar se existe ou não o interesse em receber o arquivo. São

4
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da
página
do
Arquivo
Nacional.
Disponível
<http://www.arquivonacional.gov.br/index.php/historico-footer.html>. Acesso em: 22 jun. 2017.
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levados diversos pontos em consideracao, dos quais se destacam: a) a relevância histórica e
cultural do acervo para o país; b) o estado de conservação em que o acervo se encontra.
Posteriormente, elaboram um relatório que emite um parecer favorável ou não à entrada
dos documentos no acervo. O parecer é encaminhado para avaliação da Coordenação
Geral de Processamento e Preservação do Acervo, contudo a decisão final cabe à DireçãoGeral do Arquivo Nacional (ARQUIVO NACIONAL, 2017).
Não existe, de fato, uma política pré-estabelecida para o recolhimento de Arquivos Pessoais
pelo Arquivo Nacional, contudo é feita uma análise do acervo por profissionais
especializados que consideram, sobretudo, a importância histórica e cultural do Arquivo
Pessoal para o país, reforçando o ideal de Belloto (2006) de que Arquivos Pessoais são
constituídos por documentos de pessoas cuja a forma de viver, de algum modo, interessa a
sociedade e servem como base para pesquisas.

3.2 Biblioteca Nacional
A Biblioteca Nacional (BN) é o órgão nacional responsável pela execução da política de
captação, guarda, preservação e difusão da produção intelectual do Brasil. A BN possui um
acervo de aproximadamente 9 milhões de itens e, por isso, foi considerada pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, como uma das
principais bibliotecas do mundo.
A Biblioteca Nacional se caracteriza como instituição nacional por três pontos:
1) É beneficiária do instituto do Depósito Legal;
2) Elabora e divulga a bibliografia brasileira corrente, através de catálogos online;
3) É o centro nacional de permuta bibliográfica, com campo de atuação internacional. 5

Apesar da conotação bibliográfica de seu acervo, é tradição desde o medievo que as
bibliotecas nacionais (àquela altura ainda em sua maioria bibliotecas reais) também
abriguem arquivos. Deste modo, a Biblioteca Nacional brasileira possui uma divisão
específica para tais documentos, a Divisão de Manuscritos, que além de conter documentos
relativos à administração pública, possui diversos arquivos pessoais. Tal fato, no início do
século XX já foi alvo de disputa entre a instituição e o Arquivo Nacional, entendendo o
segundo que a Biblioteca estava cooptando acervos (sobretudo por compra) que

5

Informações retiradas da página da Biblioteca Nacional. Disponível em: <https://www.bn.gov.br/sobrebn/apresentacao>. Acesso em: 22 jun. 2017.
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pertenciam ao Arquivo por direito. Mas a situação não se alterou e a biblioteca continua a
receber arquivos privados.

3.2.1 Seleção de Arquivos Pessoais na Biblioteca Nacional
De acordo com a Coordenação de Serviços Bibliográficos da Biblioteca Nacional, não existe
uma política pré-estabelecida para a seleção de Arquivos Pessoais. Quando os arquivos são
doados para a Biblioteca Nacional é elaborado um termo de doação, por meio do qual o
doador cede todo domínio sobre o material (BIBLIOTECA NACIONAL, 2017).
De acordo com esse termo – elaborado em 2016 -, os procedimentos de avaliação e
recebimento de doações envolvem seis etapas: 1) aplicação; 2) proposta e avaliação; 3)
aceitação; 4) competência; 5) processamento técnico; 6) disposições finais. Compete assim,
ao processamento técnico, “o registro patrimonial e o processamento técnico dos materiais
recebidos em doação será feito da seguinte forma [...]: Livros: a cargo da CSB6, outros tipos
de material bibliográfico/materiais especiais: a cargo da CCSL 7” (2016, p. 2-3).
Na Biblioteca Nacional, quando os Arquivos Pessoais são oferecidos à instituição existe
uma análise para a inserção ou não do arquivo no acervo da instituição. A análise envolve
seis etapas, contudo, destacam-se duas: 1) proposta e avaliação, quando é feita uma
avaliação se o acervo realmente é de interesse para a instituição com base em sua
relevância para o país; 2) processamento técnico, quando é incorporado o registro
patrimonial dos documentos, feito pelo Centro de Coleções e Serviços aos Leitores.

3.3 Museu Histórico Nacional
O Museu Histórico Nacional é considerado, atualmente, o mais importante museu de
História do Brasil. O Museu reúne cerca de 258 mil itens e se caracteriza como instituição
de produção e difusão do conhecimento. O Museu conta ainda, com galerias de exposições
temporárias e de longa duração, além da biblioteca especializada em História do Brasil,
História da arte, Museologia e moda, do Arquivo histórico 8.
Fundado em 1922, Abreu (1996) observa que seu núcleo fundador é constituído pelo
arquivo pessoal de Miguel Calmon du Pin e Almeida, cuja família pertencia à aristocracia
brasileira desde os tempos do Império. Ao longo de sua obra, Abreu (1996) evidencia o
6

CSB – Serviço de Intercâmbio da Coordenadoria de Serviços Bibliográficos.
CCSL - Centro de Coleções e Serviços aos Leitores.
8
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<http://mhn.museus.gov.br/index.php/o-museu/>. Acesso em: 22 jun. 2017.
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desejo de perpetuação do personagem, sobretudo por sua viúva, por meio de seus
documentos, bem como busca recontar a história do país e a ligação do personagem com
ela.

3.3.1 Seleção de Arquivos Pessoais no Museu Histórico Nacional
O Museu Histórico Nacional recolhe e possui Arquivos Pessoais. São 165 coleções divididas
por ‘titulares’, ‘espécie documental’ e ‘assunto’. Contudo, o acesso a base de dados com a
relação das coleções (o que compreende também os arquivos pessoais) é local (MUSEU
HISTÓRICO NACIONAL, 2017).
Existe uma política de aquisição para todo o acervo que é inserido no Museu Histórico
Nacional: documentos, livros e objetos (MUSEU HISTÓRICO NACIONAL, 2017). A atual
política está sendo revisada, e, portanto, não pôde ser disponibilizada para o
desenvolvimento da pesquisa. Todavia, encontra-se nos anais do MHN (2014) uma análise
do Relatório final da Comissão Interna de Política de Seleção do Museu Histórico Nacional
de 2013 (FERREIRA, 2014).
De acordo com esse relatório, a política de aquisição visa garantir o fluxo regular e
sistemático de objetos, a consequente formação de novas coleções, bem como a
complementação das existentes. O relatório conclui que a importância da política de
aquisição para a instituição está, sobretudo, na preservação e representação da memória da
nação (FERREIRA, 2014).

4. Considerações finais
Os arquivos pessoais são uma importante fonte de informação sobre a sociedade, seja para
conhecer o estilo de vida de nossos antepassados ou saber mais sobre os seus
relacionamentos pessoais, seja para compreender melhor a história de nosso país, por meio
dos “bastidores” oferecidos por tais documentos à memória nacional.
Se um arquivo pessoal representa a memória de si, é nele que pesquisadores encontrarão
meios para (re)construir estórias e fatos, bem como compreender os bastidores do social.
Contudo, apesar de Bellotto (2006) defender que os arquivos pessoais pertencem à pessoas
de relevo para a sociedade, nos parece nítido que todos nós temos os nossos arquivos
pessoais, com os quais contamos e recontamos a nossa história. Ademais, julgar o relevo de
uma pessoa para a sociedade nos parece impossível, uma vez que crenças, olhares e
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discursos sempre influenciarão nas posturas tomadas diante da rotularização do que é ou
não importante, o que é ou não que deve ser preservado.
Sobremaneira, Heymann (1997) Abreu (1996) e Artières (1998) nos lembram que mesmo
nesses arquivos há a intencionalidade e tensões políticas sociais que influem sobre o que
será ou não preservado. Foucault (2006) observa que a escrita de si é feita por omissões e
eleições, e com os arquivos não seria diferente. Geralmente, além da própria pessoa, as
família custodiadoras filtram os documentos e só permitem que aquilo por eles autorizados
chegue ao público - algo natural, mas que nos soa um tanto perigoso, afinal, o que é de
fato um fato?
Desta forma, as instituições, ao recolherem tais documentos, devem estar cientes da sua
responsabilidade para a construção e preservação do nacional, AN, BN e MHN devem
observar o relevo daquele conjunto documental para o social, senão, fatalmente cairão na
ordem de instituições consagradas a serem usadas na perpetuação de grupos políticos
dominantes, e a contar a história apenas de um lado.
A falta de uma política de seleção/recolhimento destes acervos é danosa, afinal, a própria
lei é extremamente omissa com relação a isso, uma vez que avaliar o que é ou não
relevante histórica e socialmente é uma tarefa hercúlea e dotadas de diversas conotações
pessoais e políticas. De fato, acreditamos que a construção de tais políticas seria benéfico
para as instituições, seja no seu papel como protetoras da memória nacional, seja na
ampliação de tais memórias, abarcando as memórias de grupos marginais, por exemplo,
exercendo, efetivamente, o papel político que a elas cabe.
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O processo criativo de Carlos Drummond de
Andrade: Contribuições da Crítica Genética
e da Ordem Original nos Arquivos
Rosale de Mattos Souza ∗
rosaledemattossouza@gmail.com

1. Introdução
Os aspectos que intertecem a Literatura e os arquivos ainda têm poucas reflexões na
Arquivologia, e quando são analisados têm uma relação com os arquivos pessoais. Quanto a
esses espaços de pouca produção científica, ainda vimos mais desconhecimento no que tange a
fazer relações interdisciplinares entre essas disciplinas e a Crítica Genética, movimento teórico
que procura observar o processo de criação artística por meio dos documentos de escritores,
poetas, pintores, cineastas, compositores de músicas e artistas em geral.
Como aspecto teórico-metodológico fizemos uma pesquisa exploratória, trazendo para esta
discussão princípios arquivísticos, arquivos pessoais e o processo de criação literária através da
crítica genética, da gênese da produção documental e seu arquivamento. No campo empírico,
observamos os sites de duas instituições arquivísticas, o da Fundação Casa de Rui Barbosa – FCRB
e do Instituto Moreira Salles. Observamos inclusive o destaque no site do IMS ao arquivamento
de documentos realizado pelo próprio poeta, que segundo o site tinha vocação para ser
arquivista. A “construção de si” como categoria analítica, perpassa o trabalho do artista, levandose a pensar numa construção de memória individual e coletiva, que pode ser observada na
biografia e na escrita literária do autor, e por pesquisadores nos diversos usos e possibilidades de
pesquisa. Procuramos então o arranjo documental realizado pelo escritor, as séries documentais
de correspondências pessoais e de literatos, observando a influência do autor na obra de outros
literatos e por quem ele foi influenciado, formando uma rede no processo criativo.

∗

Arquivista da Coordenação de Arquivos – CAR, da Superintendência de Documentação – SDC, da Universidade
Federal Fluminense. Professora Adjunta do Curso de Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro - UNIRIO. Diretora Substituta da Escola de Arquivologia da UNIRIO. Doutora em Ciência da Informação –
do convênio UFRJ ECO IBICT;
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Os Arquivos Pessoais se constituem num campo pouco explorado pela Arquivologia, em
particular os arquivos pessoais de literatos. Os Arquivos pessoais se constituem em arquivos
relacionados com a vida privada do indivíduo. Como lembra (Artiére Apud Marques, 2003) “para
existir, é preciso inscrever-se nos registros civis, nas fichas médicas, escolares, bancárias”. A
professora Bellotto (2005) nos traz uma definição de arquivos pessoais que está intimamente
relacionada com os arquivos privados, tendo uma aproximação com todos os documentos que
expressam a relação do indivíduo com a sua vida cotidiana, suas relações afetivas, políticas,
culturais, profissionais e etc

A conceituação de arquivos pessoais está embutida na própria definição geral de
arquivos privados, quando se afirma tratar-se de papéis produzidos e recebidos
por entidades ou pessoas físicas de direito privado. O que se pode aqui especificar
é que, sendo papéis ligados à vida, à obra e às atividades de uma pessoa, não são
documentos funcionais e administrativos no sentido que possuem os de gestão de
uma casa comercial ou de um sindicato laboral. São papéis ligados à vida familiar,
civil, profissional e à produção política e ou intelectual, científica, artística de
estadistas, políticos, artistas, literatos, cientistas etc. Enfim, os papéis de qualquer
cidadão que apresente interesse para a pesquisa histórica, trazendo dados sobre a
vida cotidiana, social, religiosa, econômica, cultural do tempo em que viveu ou
sobre sua própria personalidade e comportamento. (BELLOTTO, 2005, p. 256)

Os arquivos pessoais de literatos refletem as relações afetivas, familiares e intelectuais. No caso
de um literato demonstram as redes de interesse, numa construção de si, de sua vida pública, dos
diversos papéis exercidos na sociedade, numa antropologia da escrita e da obra do autor. Para
Artière, “ o arquivamento do eu é uma prática de construção de si mesmo e de resistência.”
As práticas de arquivamento do eu apresentam, ainda, uma intenção
autobiográfica, evidenciando um movimento de subjetivação. Prática mais refinada
de arquivamento do eu, por meio da autobiografia certos acontecimentos de uma
vida são selecionados e organizados numa forma narrativa. Tal procedimento faz
com que o sentido de nossas vidas resulte das operações de escolha, classificação
e organização dos acontecimentos que a marcaram. Escrever um diário e guardar
papéis equivale a escrever uma autobiografia, práticas que se inserem no âmbito
daquelas, que, segundo Foucault, revelam uma preocupação com o sujeito.
Arquivar a própria vida possibilita forjar uma imagem íntima de si mesmo, como
contraponto à imagem social. (ARTIÉRE Apud MARQUES, 2003, p. 147)

No que diz respeito à Crítica Genética surgiu nos anos 1970, como um lugar na pesquisa literária
francesa. Essa veio a contrapor ao fechamento do texto e à noção de permanência textual do
estruturalismo, entretanto herdou os métodos de análise e reflexões sobre textualidade. Segundo
Gréssillon (1991, p. 01) “ Se nos ativermos ao termo “crítica genética”, constatamos que foi
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atestado pela primeira vez em 1979, quando constou do título de uma coletânea publicada por
Louis Hay, os Essais de Critique Génétique.”
Seu objeto: os manuscritos literários, na medida em que portam o traço de uma
dinâmica, a do texto em criação. Seu método: o desnudamento do corpo e do
processo da escrita, acompanhado da construção de uma série de hipóteses sobre
as operações escriturais. Sua intenção: a literatura como um fazer, como atividade,
como movimento. Esse novo olhar implica, senão uma escolha, no mínimo
preferências: as da produção sobre o produto, da escritura sobre o escrito, da
textualização sobre o texto, do múltiplo sobre o único, do possível sobre o infinito,
do virtual sobre o ne varietur,do dinâmico sobre o estático, da operação sobre o
opus, da gênese sobre a estrutura, da enunciação sobre o enunciado, da força da
escrita sobre a força do impresso. (GRÉSILLON, 2007, p. 19)

No Brasil, a Critica Genética vem se desenvolvendo no São Paulo a partir dos anos 1990, e
pretende analisar a criação dos autores, ou mais particularmente procura compreender e
acompanhar o processo criativo de um artista,seja ele um poeta, escritor, romancista, contista,
artista plástico, e outros que tenham se expressado artísticamente.
A crítica genética definiu progressivamente seu objeto próprio: os manuscritos de trabalho dos
escritores enquanto suporte material, espaço de inscrição e lugar de memória das obras in statu
nascendi e elaborou seus métodos e finalidades. Conforme Grésillon ( 2007, p. 19) embora não
disponha de um modelo teórico autônomo, a crítica genética modificou com toda a certeza o
panorâma do campo literário.
Inicia seu artigo mencionando a publicação francesa Pour quoi la Critique Génétique
Methodes, theorie, organizado por M Contat e D. Ferrer (1998), colocou a questão central para
aqueles que trabalham com crítica genética. Trata da justificativa desse estudo e do modo
peculiar como este é tratado no Brasil. A autora parte também de outra pergunta O que é Crítica
Genética. Neste sentido, vai ao longo do texto respondendo esses questionamentos, levando o
leitor aos conceitos ligados a melhor compreensão desse processo ou dos princípios da criação,
relacionando obra ao autor, os mecanismos de produção artística, tendo a vida do artista como
um norte. O processo criativo tem a ver com a gênese e o processo de construção da obra de
arte.
A obra de arte é, com raras exceções, resultado de um trabalho que se caracteriza
por transformação progressiva, que exige, por parte do artista, investimento de
tempo, dedicação e disciplina. A obra é portanto, precedida por um processo
complexo feito de correções infinitas, pesquisas, esboços, planos. Estes rastros
deixados pelo artista de seu percurso criador, que são a concretização de uma
contínua metamorfose, são os objetos de estudo dos críticos genéticos. O nome
crítica genética, portanto, deve-se ao fato de que estas pesquisas dedicam-se ao
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acompanhamento teórico-crítico do processo da gênese das obras de arte.
(SALLES, 2000, p.1-2)

Existem outros conceitos que ainda vão explicar as relações da Crítica Genética com a
metamorfose da obra literária, ou seja, um objeto em construção permanente para o autor:
A Crítica Genética não é , com efeito, uma disciplina independente constituída, é
um campo de pesquisa e um campo que se busca, mas cujo objeto é definido – os
manuscritos modernos –e cujos objetivos – descrição e exploração dos
mecanismos de escritura – estão designados. Quanto ao resto, uma observação
léxica pode ajudar a determinar o estágio atual. (GRÉSILLON, 1991, p.02)

2. O princípio da proveniência e da ordem original
O princípio da proveniência na Arquivologia é um parâmetro teórico indispensável para a
constituição, guarda (custódia), tratamento da informação, preservação e difusão dos acervos
arquivísticos. Segundo Schellenberg (2002, p.215 – 216) este princípio tem uma relação
substancial com o Princípio de Respeito aos Fundos Documentais, Respect de Fonds de autoria de
Natallis de Wallis, no ano de 1841, na França, ou seja, tem uma relação com a origem da
produção documental.
Uma classificação geral de documentos por fundos e (nos fundos) por assunto, é a
única maneira adequada de se assegurar a realização imediata de uma ordem
regular e uniforme. Tal classificação apresenta várias vantagens. Em primeiro lugar,
é mais simples de se pôr em prática do que qualquer outro sistema, pois consiste
tão-somente em reunir peças das quais apenas é necessário determinar a origem.
Num grande número de casos, essa classificação é feita com mais facilidade,
porquanto consta simplesmente da reprodução da ordem atribuída por seus donos
anteriores; essa ordem pode, talvez, ser conseguida por meio de inventários
existentes, sendo, neste caso, suficiente confrontar os documentos inventariados e
dar-lhes outra vez a ordem original. Se, ao invés de seguir esse método, se propõe
uma ordem teórica, baseada na natureza das coisas, todas essas vantagens se
perdem. (SCHELLENBERG, 2002, p.215 – 216)

Para um melhor entendimento do princípio de Respeito ao Fundos Documentais temos que
recorrer aos teóricos da Arquivologia como Michel Duchein (1986, p. 14 - 33). Este princípio da
Arquivística está atrelado ao Princípio da Ordem Original, que procura respeitar a ordem dos
documentos de arquivo, tal qual foram organizados originalmente pelo seu produtor. Segundo o
Dicionário de Terminologia Arquivística, do Arquivo Nacional ( 2005, p. 137): “ O princípio do
respeito à ordem original é aquele segundo o qual o arquivo deveria conservar o arranjo dado
pela entidade coletiva, pessoa ou família que o produziu”
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A origem ( a gênese) dos documentos também tem a ver com a motivação de sua criação, a fim
de promover uma ação. O contexto de criação dos documentos, as leis e os códigos sociais que
permeiam os documentos de arquivo; sua organicidade ( o inter-relacionamento dos documentos
entre si), a naturalidade ( os documentos vão sendo depositados de acordo com as atividades e
funções relacionadas com produtor documental) e autenticidade documental ( características
internas e externas do documento que propiciam seu valor de prova documental), a unicidade ( o
documento de arquivo é único dentro do seu conjunto documental)
O conceito de arquivo, que está na base do princípio da proveniência, significa que
nenhum documento pode ser totalmente compreendido e interpretado sem se
conhecerem as razões que estão na origem de sua criação. Para utilizar
concretamente os documentos de arquivo é necessário compreender as condições
dentro das quais os documentos foram escritos, a razão pela qual alguém o redigiu
e por que foi expedido por alguém a outro alguém. As respostas a estas perguntas
encontram-se, de um lado, no texto dos outros documentos pertencentes ao
mesmo conjunto; de outro lado, no lugar do conjunto no complexo da
documentação de uma administração. (MENNE HARITZ, 1992, p. 263 – 264)

3. Vida e obra nos arquivos de Carlos Drumonnd de Andrade no Rio de Janeiro: FCRB E IMS
Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, em 31 de outubro de 1902 e morreu no Rio de
Janeiro em 17 de agosto de 1987. Em 1925, casou-se com Dolores Dutra de Morais, com quem
teve dois filhos, Carlos Flávio, que viveu apenas meia hora, a quem foi dedicado o poema "O que
viveu meia hora", e Maria Julieta Drummond de Andrade. Poeta, contista e cronista brasileira.
Considerado um dos mais importantes e influentes dos poetas brasileiros do século XX, tendo
sido classificado como modernista, à semelhança de Oswald de Andrade e Mário de Andrade,
ultrapassou qualquer tipo de categorização, tendo versos livres, independente de métrica. O
poeta também teve atividades na vida pública, destacando-se como Chefe de Gabinete do
Ministro da Educação e Saúde, de Gustavo Capanema; e Diretor do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – ISPHAN.
No Arquivo Museu de Literatura Brasileira – AMLB, que se encontra na Fundação Casa de Rui
Barbosa – FCRB, idealizado e criado por Carlos Drummond de Andrade em 1972, encontramos os
fundos documentais de vários escritores brasileiros, desde os parnasianos, passando pelos
simbolistas até chegarmos aos modernistas. O primeiro instrumento de pesquisa encontrado no
site foi o Guia do acervo do Arquivo-Museu de Literatura Brasileira.
Mas não se trata apenas de evocar o passado. O AMLB – como Drummond
imaginava o seu museu literário – incita a fantasia e a criatividade dos usuários, que
ali renovam as suas concepções sobre os movimentos estéticos, históricos e sobre
os próprios autores, instaurando novos vínculos com o presente. [...] Para a
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divulgação do acervo são editados inventários, apresentadas exposições e site dos
seus documentos. A divulgação é feita mediante disponibilização de informações e
de alguns documentos on-line, publicação de inventários e organização de
exposições, palestras e seminários. [...] O Arquivo-Museu de Literatura Brasileira –
AMLB obteve o seu registro no Código de Entidades Custodiadoras de Acervos
Arquivísticos – CODEARQ, do Conselho Nacional de Arquivos. Isso significa que a
partir de agora o código de referência dos documentos arquivísticos do setor é
oficialmente reconhecido como BRRJFCRBAMLB. (FCRB, 2017)

Podem ser encontrados acervos e documentos de Carlos Drummond de Andrade ainda em
acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa – FCRB Segundo Travancas, (2013) o fundo documental
do poeta foi encontrado da seguinte forma:
O arquivo de Carlos Drummond de Andrade tem 14.564 documentos, entre
manuscritos e datilografados, e está organizado nas seguintes séries:
correspondência pessoal; correspondência famílias; correspondência de terceiros;
produção intelectual; produção intelectual de terceiros;produção na
imprensa;documentos
pessoais;documentos
fotográficos;documentos
diversos;documentos complementares;documentos suplementares. Dentro do seu
arquivo pode-se destacar a correspondência com Mário de Andrade, Ciro dos
Anjos, Manuel Bandeira, Pedro Nava, Abgar Renault, Gustavo Capanema, José
Mindlin e Otto Maria Carpeaux, além de originais de poemas e crônicas. (
TRAVANCAS, 2013, p. 232 - 233)

Os escritores que constam nas séries documentais de correspondência pessoal e de terceiros,
produção intelectual de terceiros, formaram uma rede de criação, na qual os mineiros tinham
uma prática arquivística de guarda de documentos e troca de informações. Desta forma,
podemos compreender nessas relações de construção de memórias individuais e coletivas o
processo de criação e de gênese tanto da obra literária de Drumonnd, quanto de seus
companheiros mineiros, que mantinham essa rede de informações arquivísticas a partir de seus
arquivos.

No que diz respeito ainda às informações sobre o fundo Carlos Drummond de

Andrade na FCRB e no AMLB foram encontradas as seguintes informações no seu Guia de Acervo:

sigla: CDA
procedência: doado pelo titular, em 16 de dezembro de 1972, e complementado
posteriormente pela família Graña Drummond
instrumentos de pesquisa: inventário analítico publicado em papel e na base de
dados
estágio de tratamento: organizado
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arranjo: distribuição nas séries correspondência pessoal, correspondência familiar,
correspondência de terceiros, produção intelectual, produção intelectual de
terceiros, documentos pessoais, documentos diversos, produção na imprensa,
documentos

iconográficos,

documentos

complementares

e

documentos

suplementares.
conteúdo: destacam-se correspondência mantida com Mário de Andrade, Cyro
dos Anjos, Manuel Bandeira, Pedro Nava, Abgar Renault, Gustavo Capanema, José
Mindlin, Otto Maria Carpeaux; os originais de 3 poemas publicados com
modificações em Alguma poesia, trazendo um a data de 1923 e dois a de 1924,
datilografados com anotações manuscritas de Mário de Andrade. Há também 3
poemas datilografados em folha de papel fino de A rosa do povo: “Fim da Terceira
Internacional”, publicado com o título de “Mas viveremos”, “Telegrama de
Moscou” e “Carta a Stalingrado”. Entre os poemas esparsos, que são 38, merecem
destaque “Passa a aleijadinha”, publicado em 1926, no Diário de Minas, com o
pseudônimo Constantino Serpa, mas inédito em livro; e mais sete poemas:
“Oferenda”, “Espelho, túnica e água”, “Gravuras urbanas”, “O vulto pensativo das
secretarias”, “Cromo”, “A beleza da vida na alegria da manhã” e “Biblioteca”;
datilografados, sem emendas. Constam 86 crônicas, abrangendo o período de 25
de março de 1930 a 11 de novembro de 1932, publicadas no Minas Gerais, com o
pseudônimo Antônio Crispin ou José Luís; 9 foram publicadas com o pseudônimo
Mickey, no mesmo jornal, no período de 15 de maio a 12 de julho de 1934. Nos
documentos suplementares, encontram-se provas tipográficas de A bolsa e a vida,
Caminhos de João Brandão, De notícias e não notícias faz-se a crônica e Fala,
amendoeira.
dimensão: 13 m
notas: o acervo de Carlos Drummond de Andrade foi organizado no âmbito de
dois grandes projetos desenvolvidos pelo Ministério da Cultura, pelo CNPq e pelo
Programa de Incentivo a Produção do Conhecimento Técnico e Científico da FCRB:
1) digitalização e indexação de todas as crônicas publicadas no Correio da Manhã,
de 1954 a 1969, e no Jornal do Brasil, de 1969 a 1984; 2) indexação da produção
de Carlos Drummond de Andrade em outros periódicos. ( FCRB MALB, p.55-56)
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Já no Instituto Moreira Salles – IML o acervo de literatos e literatura iniciou-se com o fundo de
Otto Lara Resende em 1994, Além deste, o acervo de literatura do Instituto Moreira Sales conta
com a documentação de Clarice Lispector, Mario Quintana, Érico Veríssimo, Rachel de Queiroz,
Carolina Maria de Jesus, Ana Cristina César, Carlos Drumonnd de Andrade, Maria Julieta
Drummond de Andrade.
Uma curiosidade que se encontra no texto do site do IML é de que Carlos Drumonnd de Andrade
foi um exímio arquivista, que abria pastas, dossiês, fazendo notações com os assuntos pertinentes
de acordo com o código.

Fosse como poeta, cronista, tradutor, autor ou missivista, não deixou

de organizar metódica e cuidadosamente sua produção intelectual, assim como não negligenciou
cuidados com os documentos de sua vida de autor, pai ou cidadão. Arquivista nato, bibliotecário
intuitivo, seu pequeno arquivo de natureza mais pessoal e sua biblioteca de cerca de 4 mil
volumes, sob a guarda do Instituto Moreira Salles desde fevereiro de 2011, revelam muito da
personalidade e do talento desse artista que estranhamente foi também um burocrata feroz.
(IMS, 2016)
O Acervo Carlos Drummond de Andrade chegou ao Instituto Moreira Salles em
fevereiro de 2011. É formado de biblioteca de cerca de 4.500 livros; de objetos
museológicos; de arquivo composto por 3.550 documentos, como fichas
bibliográficas, mais de 400 cartões-postais, cópia do roteiro da peça inacabada e
inédita O sineiro, de sua autoria, datiloscritos de obras de terceiros,
correspondência familiar, documentos pessoais, recortes de jornais e revistas, e
algumas fotografias. (IMS, 2017)

Assinala-se que houve uma organização de documentos por séries documentais por
correspondências com os familiares, em especial com a sua filha, também escritora, Maria Julieta
Drummond de Andrade, cujo acervo arquivístico também se encontra no IMS. E ainda observouse a prática de outros escritores no que diz respeito ao arquivamento e a preocupação em
guardar suas memórias através das fontes documentais dos arquivos.
Os escritores mineiros formaram uma verdadeira rede de informações e de troca de impressões
literárias. Sendo assim, uma outra série documental de correspondências está relacionada com
outros literatos e amigos, tais como Décio de Almeida Prado, Otto Lara Resende, Lígia Fagundes
Telles. A leitura da correspondência recíproca entre Carlos Drummond de Andrade e Abgar
Renault revela a existência neles de uma cumplicidade arquivística. Marques (2003, p.142)
menciona que em ambos há uma compulsão para arquivar papéis, recortes de jornais, cartas,
bilhetes, cartões postais etc., hábito revelador de um desejo de memória de ambos os autores.
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Há uma construção de si, uma construção e identidade das suas memórias, conforme nos relata
Artières (1988, 9 – 34) , que ressalta aspectos relacionados ao arquivamento do eu. que perpassa
a relação íntima que o autor mantinha com os outros autores, em especial com escritores de
origem mineira, formando uma rede de correspondências e de arquivistas (intuitivos) que
procuravam guardar os recortes de jornais, as críticas literárias, crônicas, poesias, matérias de
jornais, entre outros documentos que eram guardados, arquivados sistematicamente e
comunicados aos demais.

Arquivando-se, o escritor procura estabelecer nexos e conexões não apenas com
seu passado pessoal, mas com o passado de toda a sua comunidade. Sugere
possibilidades para sua representação e conhecimento. E talvez o faça por
desconfiar que a natureza do passado não seja nada transparente; ao contrário, é
opaca. Uma história de vida não se dá de forma linear e progressiva no tempo,
como sucessão harmônica e natural de momentos, fases: é marcada, antes por
descontinuidades e rupturas. Nesse sentido, como forma de intervenção e
articulação do passado, de construção da memória, os arquivos dos escritores são
marcados pelo artifício, por uma intencionalidade. ( MARQUES, 2003, p. 150 – 151)

Os arquivos têm uma relação íntima com a noção de memória coletiva, com as identidades, com
referência à memória social, pública, e como um dos fatores de análise na literatura arquivística
contemporânea, associada ao objeto fenomênico da informação. As instituições de memória, tal
como os arquivos, podem dar acesso às provas de ações passadas. Os estudos e conceitos de
memória vêm influenciando os arquivos.

Entre os diversos tipos de memórias existe a

autobiográfica, coletiva, condicionada, oficial, popular, pública, de tradição, encobridora, sensível,
social e traumática. Contudo, um tipo de memória nos chamou a atenção a memória
compartilhada. Segundo Hedstrom (2016, p. 238) “O que a memória partilhada de uma
experiência diz sobre o que realmente aconteceu. Como os grupos lembram uma experiência
partilhada.”
A ordem original do arquivo de Carlos Drummond de Andrade, assim como de outros escritores
pode servir para entender a mente criativa, o processo da escrita e suas mudanças, juntamente
com a análise da Crítica Genética, promovendo a melhor compreensão do autor e seus
momentos como poeta dos versos livres e cronista dos fatos do cotidiano.

4. Considerações finais
A relação entre arquivos pessoais e literatura vem sendo pesquisado por estudiosos e
investigadores de literatura e de Crítica Genética, mas pode vir a ser um terreno fértil para
pesquisadores da Arquivologia, podendo vir a ser uma subárea desse campo de conhecimento.
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Como a crítica genética, como uma área interdisciplinar, tem a contribuir para o desenvolvimento
de estudos relacionados com os documentos, a gênese dos documentos e a produção
documental nos arquivos pessoais, em especial para os arquivos de literatos.
A ordem original dos arquivos ligada ao princípio da proveniência, territorialidade, e os demais
princípios arquivísticos devem ser mantidos nos arquivos, sejam eles públicos ou privados. O
princípio da ordem original, ou seja, como originalmente os documentos foram sendo arquivados
pelo próprio artista ou por seus colegas literatos, deve ser mantido para se manter a construção
de si ( do autor) e da sua produção artística, levando a novos entendimentos e interpretações da
obra do literato. A prática de arquivamento de poemas, crônicas, textos literários e matérias de
jornais por Carlos Drumonnd de Andrade e seus colegas contribuíram para o processo de criação
do poeta e da rede de literatos mineiros, da qual fazia parte. Essa rede de escritores pôde
possibilitar não só a compreensão de memórias individuais, mas de memórias compartilhadas,
sejam elas afetivas ou do processo de criação da literatura.
É importante que as instituições que preservam a organização dos arquivos do poeta Carlos
Drumonnd de Andrade como o IMS, Fundação Casa de Rui Barbosa mantenham acordos e
convênios, a fim de comunicarem entre si, mesmo que por meio da digitalização os acervos
arquivísticos, literários e pessoais, possibilitando o enriquecimento das pesquisas e investigações
sobre a construção criativa do poeta e suas relações literárias.

Observou-se que em ambas as

instituições foram feitos os arranjos documentais, considerando principalmente as séries de
correspondências entre os familiares, intelectuais ou de terceiros e a produção intelectual do
artista, tais como crônicas e poesias.
Há uma discussão se na construção do eu do artista ou do escritor, se há uma intencionalidade
de construção para uma memória futura, ou apenas a organização dos documentos naturalmente
acumulados no decorrer da sua vida e da sua obra. No caso, desse poeta, pode ter havido uma
intenção apenas de organização de seus arquivos, a fim de facilitar o desenvolvimento da
inspiração e da memória de seus poemas e crônicas.
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Acesso e usos de arquivos pessoais de escritores
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1. Introdução
Nas décadas de 1960 e 1970, a Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), com sede no Rio de
Janeiro, e o Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da Universidade de São Paulo (USP), se
manifestaram no contexto da salvaguarda do patrimônio arquivístico documental brasileiro com
intenções e realidades semelhantes, tendo em comum o propósito de preencher uma lacuna
proveniente da inexistência de uma lei geral que norteasse a consulta e utilização dos
documentos arquivísticos no Brasil (COSTA, 2006), destacando-se, sobretudo, como instituições
públicas que custodiam, organizam e disponibilizam arquivos de natureza privada.
No entanto, mesmo com a promulgação da Lei de Arquivos em 1991 1, a ausência de critérios
claros e uma normativa que apresentasse diretrizes sobre os procedimentos de acesso e uso de
acervos de origem privada (SILVA & SANTOS, 2012) resultaram em divergências quanto às
atividades desenvolvidas não só no âmbito das entidades supracitadas, mas nas instituições
espalhadas por todo o país.

∗

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade de Brasília - UnB.
Doutora em História pela Université de Paris (Paris IV – Sorbonne). Professora do Curso de Graduação em
Arquivologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade de Brasília – UnB.
1
Refere-se à Lei 8.159/91.
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No caso de arquivos privados pessoais que não são declarados como de interesse público e que
são custodiados por instituições do poder público, a situação torna-se ainda mais complicada,
pois, muitas vezes, há restrições ou impedimento de consulta a esses materiais (SILVA, 2011).
Devido à inexistência uma legislação que determine claramente os limites entre o público e o
privado, bem como os direitos e deveres do Estado e dos proprietários de arquivos pessoais, a
institucionalização desses arquivos ocorre de acordo com as decisões de indivíduos que possuem
interesses distintos (GARCIA, 1998; BORGES, 2014).
Um exemplo dessa realidade pode ser observado nos posicionamentos da FCRB e do IEB a
respeito da divulgação da carta escrita por Mário de Andrade (1893-1945), poeta modernista
brasileiro, que continha aspectos relacionados à sua intimidade e que estava sob custódia da
FCRB. Em 2015, a divulgação do documento foi possível apenas por um pedido realizado por
meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), pois, de acordo com a direção do órgão, a família do
autor não havia autorizado a publicação do referido documento.
Lia Calabre, então diretora da FCRB, afirmou que expor ou não determinado tipo de documento a
pedido do proprietário do acervo não poderia ser caracterizado como censura (RITTO et al.,
2015). Por outro lado, Elisabete Marin Ribas, na época chefe dos arquivos do IEB, declarou que
tentava trabalhar com o devido respeito aos familiares e que o IEB tinha o cuidado com a
preservação do documento, porém, o seu conteúdo deveria ser tratado a partir da legislação
brasileira, afirmando, inclusive que a entidade opta por não lidar com documentos sigilosos
“porque quanto mais você fecha, mais você alimenta o fictício” (MEIRELES, 2016).
É necessário, portanto, a realização de estudos que analisem como as entidades públicas
brasileiras posicionam-se diante de tal lacuna normativa. Considerando-se a variedade de
unidades – arquivos, bibliotecas, museus, centros de documentação – que detém arquivos
privados pessoais, esta comunicação – parte de um mestrado em andamento em Ciência da
Informação – tem como objetivo geral investigar quais são as políticas de consulta e uso desses
acervos no âmbito das instituições públicas, nos limites desta comunicação, especialmente, numa
perspectiva comparativa, as práticas FCRB e do IEB 2 quanto ao acesso aos documentos pessoais
de escritores que estão sob sua custódia, identificando, ainda, como se dá o uso dessas
informações, tendo em vista, inclusive, a promulgação da Lei de Acesso à Informação em 2011,
que revoga vários artigos da Lei de Arquivos de 1991 relacionados ao acesso e prazo de sigilo
dos documentos 3.

2
3

A pesquisa para o artigo envolve outras instituições, além das estudadas nesta comunicação.
Foram revogados os artigos 22 a 24 da referida legislação.
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A fim de alcançar tais objetivos o método de pesquisa utilizado foi a pesquisa documental 4. No
que diz respeito à FCRB, analisamos alguns documentos institucionais, tais como: a) Carta de
Serviços ao Cidadão; b) Manual de Procedimentos, Normas e Rotinas; c) Manual de
Gerenciamento e Uso dos Acervos; e) Base de dados Arquivos Pessoais de Escritores Brasileiros.
No caso do IEB, foram analisados os seguintes documentos: a) O Regimento; b) Política de
Acervo; c) Critérios para incorporação de acervos; d) Acesso a acervos de escritores e intelectuais;
e) Diretrizes para a reprodução de documentos e imagens; f) Guia do IEB; g) Catálogo eletrônico
do Arquivo do IEB. Em ambos os casos, foram pesquisados informações disponíveis nos sites das
duas instituições.
Todos os documentos supracitados estão disponíveis online e nos forneceram informações sobre
as finalidades e serviços prestados pelas instituições, bem como diretrizes para a aquisição de
acervos e quais conjuntos documentais são custodiados por elas. A partir dos dados que constam
nas bases eletrônicas foi possível acessar os registros dos arquivos privados pessoais de escritores
a fim de verificar o seu status, ou seja, se estão disponíveis ou não para consulta e quais são as
suas restrições de uso. Além desses documentos, fez-se uma consulta aos sites das instituições
para complementar os dados obtidos e uma pesquisa em outras fontes documentais tais como
artigos, livros, notícias e reportagens na mídia para compreendermos o posicionamento das
entidades em relação ao acesso e uso dos seus acervos. Ademais, a análise das informações
obtidas adotou um parâmetro comparativo entre a FCRB e o IEB.
Por fim, vale destacar que esta comunicação é parte de uma pesquisa de mestrado em
desenvolvimento cujo objetivo geral é identificar e analisar as formas de aquisição de arquivos
pessoais de escritores em instituições e universidades públicas, as condições de acesso a esses
acervos e os fatores que influenciam as normas de consulta a esses documentos.

2. O acesso aos arquivos pessoais no contexto brasileiro
Segundo a legislação brasileira, os arquivos privados correspondem aos “conjuntos de
documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas
atividades” (BRASIL, 1991). 5 Heloísa Bellotto (2006), por sua vez, observa que o conceito de
arquivos pessoais está embutido na própria ideia de arquivos privados uma vez que esses acervos
4

De acordo com Payne & Payne (2014), este método consiste em técnicas relacionadas à identificação,
categorização, análise e interpretação de fontes físicas de informação.
5
No site do Centro de Pesquisa e Documentação Oral da FGV (CPDOC/FGV) consta a seguinte definição:
“Arquivos Pessoais, portanto, são conjuntos documentais, de origem privada, acumulados por pessoas físicas e
que se relacionam de alguma forma às atividades desenvolvidas e aos interesses cultivados por essas pessoas, ao
longo de suas de vidas”. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/acervo/arquivospessoais>. Acesso em: 6 de julho de
2017.
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se referem aos “papéis ligados à vida, obra e às atividades de uma pessoa” (BELLOTTO, 2006, p.
256). Tratam-se, sobretudo, de “arquivos de homens e mulheres que se destacaram ao longo da
história de uma sociedade” (OLIVEIRA, 2012, p. 39) e, por serem constituídos de documentos que
retratam a vida social, econômica e cultural da época em que esses indivíduos viveram, há um
consenso de que os arquivos pessoais são fontes de informação para a pesquisa científica, o que
torna necessária sua preservação em instituições que possam tratá-los e disseminá-los
(BELLOTTO, 2006; DUARTE, 2013).
Desse modo, ao serem transferidos para arquivos, bibliotecas e centros de documentação, tem-se
um deslocamento de documentos que se encontram essencialmente no âmbito privado e que se
tornam disponíveis para a sociedade, principalmente nos casos em que as entidades forem
mantidas pelo Estado (MARQUES, 2014).
Borges, por sua vez, destaca que “o arquivo pessoal custodiado por uma instituição se torna um
bem preservado e acessível ao público” (BORGES, 2014, p. 32), porém, de acordo com a Lei de
Arquivos brasileira, não há uma norma que defina o compromisso de pessoas físicas em fornecer
seus arquivos pessoais para entidades arquivísticas e tal atividade dependerá dos interesses de
proprietários e instituições.
Interesse que, muitas vezes, retira a naturalidade do processo de institucionalização do arquivo
pessoal, uma vez que, conforme nos lembra Heymann, “a transferência de conjuntos de natureza
privada para o espaço público implica [...] em negociações” (HEYMANN, 2010, p. 111-112) e
ocorre a partir de decisões de indivíduos que possuem opiniões distintas, sejam o proprietário, o
doador ou o arquivista, o que implica até mesmo em restrições de acesso a esses documentos,
pois, no que se refere à legislação brasileira, a consulta aos arquivos privados declarados,
inclusive, como de interesse público e social, poderá ser franqueada por meio de autorização do
proprietário (BORGES, 2014; BRASIL, 1991).
Cabe destacar, desse modo, que a Lei de Arquivos determina que os arquivos privados podem ser
identificados como de interesse público tendo em vista sua relevância história e científica (BRASIL,
1991). No entanto, o Decreto 4.073 de 03 de janeiro de 2002, que regulamenta essa atividade,
parece pouco satisfatório ao não determinar quais são os critérios que definem quando um
acervo privado é ou não de interesse público, além de não mencionar sequer as condições de
consulta a esses acervos. Conforme Silva (2011), essas evidências nos levam a crer que há
restrições ou impedimento total de acesso a esses arquivos e que há uma omissão por parte do
Estado no que se refere às garantias de consulta, especialmente nos casos de instituições públicas
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que detêm arquivos privados, pois a transferência de um acervo privado para arquivos,
bibliotecas e museus não retira a sua custódia privada 6.
De acordo com Marques (2014), do ponto de vista legal e segundo o contexto brasileiro, além da
Lei de Arquivos, os arquivos pessoais de escritores são regidos pela Lei de Direitos Autorais, uma
vez que a doação ou venda de um acervo para uma instituição de memória não implica, também,
a cessão dos direitos autorais. Tal fato torna necessária a autorização do pesquisador para a
reprodução de documentos, por meio de preenchimento de formulários, cartas de autorização
etc., certos trâmites que dependem da boa vontade dos detentores dos arquivos a fim de
autorizar ou não a pesquisa. Além disso, os arquivos pessoais possuem outra peculiaridade:
constituem-se, em geral, de documentos relacionados à intimidade dos seus produtores, o que
em relação à consulta desses acervos, muitas vezes, concorrem entre si o direito de acesso à
informação e o direito à intimidade e a vida privada, previstos na Constituição Federal (CF).
Sobre tal aspecto Costa (1998) afirma que o direito à informação consiste na liberdade individual
de receber e disseminar informações sem quaisquer tipos de restrições, opondo-se a outro
direito fundamental, previsto na Carta Magna, que determina que “são invioláveis a intimidade, a
vida privada, a honra e a imagem das pessoas” (BRASIL, 1988).
Neste caso, a legitimidade do direito ao acesso à informação não o torna irrestrito, assim como o
interesse público não pode ser menosprezado no que diz respeito às necessidades informacionais
em uma sociedade que torna tão indispensável a divulgação de registros relacionados à vida
privada para fins de pesquisa (COSTA, 1998).
Entretanto, no contexto brasileiro, considera-se que, desde a Constituição de 1988, o acesso à
informação ganhou destaque no cenário nacional, especialmente no que se refere à consulta aos
documentos sob custódia do Poder Público, sendo a sua transparência e a publicidade um
propósito primordial na realidade das instituições públicas (CHAGAS, 2016).
Nessa perspectiva, a promulgação da Lei de Acesso à Informação (LAI) em 2011 apresentou-se
como uma ferramenta eficaz no que diz respeito ao acesso à informação, trazendo novas
possibilidades para a questão (CHAGAS, 2016). No capítulo dedicado às suas restrições há uma
seção ligada à proteção das informações pessoais 7, estabelecendo-se que “seu tratamento deve
ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das
pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais” (BRASIL, 2011).
6

Segundo o Decreto 4.073 de 03 de janeiro de 2002, “a declaração de interesse público e social [...] não implica a
transferência do respectivo acervo para guarda em instituição arquivística pública, nem exclui a responsabilidade
por parte de seus detentores pela guarda e a preservação do acervo” (BRASIL, 2002).
7
De acordo com a LAI (2011), a informação pessoal “está relacionada à pessoa natural identificada ou
identificável”.
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Segundo a LAI, as informações pessoais, independentemente das classificações de sigilo, terão
seu acesso restrito pelo prazo de até cem anos a partir da data de sua produção, sendo sua
divulgação possibilitada mediante previsão legal ou devido consentimento da pessoa interessada.
Porém, tal autorização não será necessária quando as informações estiverem relacionadas à
“proteção do interesse público e geral preponderante” ou ainda nos casos em que hajam “ações
voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância” (BRASIL, 2011).
Diante desta nova perspectiva jurídica, em 2015, a Fundação Casa de Rui Barbosa promoveu um
seminário intitulado “Direitos cruzados à informação e aos arquivos pessoais” 8 a fim de debater
as questões legais e sociais relacionadas ao direito de acesso à informação em arquivos pessoais,
tendo em vista a Lei de Direitos Autorais e a LAI, que permitem uma infinidade de interpretações
a respeito dos direitos e deveres de instituições custodiadoras de acervos, usuários e titulares de
arquivo.
Durante o evento, José Maria Jardim afirmou que os arquivos pessoais não são exatamente o
objeto da Lei de Acesso à Informação, uma vez que a referida legislação surgiu no plano
internacional com o intuito de dar transparência às ações desenvolvidas pelo Estado. Ainda de
acordo com o pesquisador, “os acervos pessoais doados para serem preservados, tratados e
tornados acessíveis pelo Estado obedecem às condições de acesso pactuadas legalmente pelo
doador e pelo Estado”, de acordo com a legislação vigente e com a singularidade desses acervos.
É nesse momento que se decide as questões que envolvem a consulta a esses documentos
(informação verbal). 9
A LAI prevê, portanto, o acesso às informações pessoais que constam em documentos de
natureza pública e esse aspecto possui diversas lacunas. No parágrafo 5 do artigo 31º da mesma
lei, é previsto que um “regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de
informação pessoal”, ou seja, informações contidas em documentos públicos e bases de dados
governamentais (BRASIL, 2011).
Até o momento essa regulamentação não ocorreu, o que dificulta, consequentemente, a
aplicação da LAI no que se refere ao tópico das informações pessoais. 10 Chagas (2016), destaca,
ainda, que o anteprojeto de uma lei de proteção a dados pessoais vem sendo discutido há mais
de cinco anos no país. Ainda em 2015, o Ministério da Justiça apresentou um texto à sociedade
8

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qeo4GIJQaaU&t=1684s> Acesso em: 09 jun. 2017.
Informação fornecida por José Maria Jardim no seminário intitulado “Direitos cruzados à informação e aos
arquivos pessoais”, realizado em 9 de dezembro de 2015 na FCRB.
10
Atualmente, três projetos de lei sobre proteção de dados pessoais encontram-se em tramitação no Congresso
Nacional do Brasil. A ONG Artigo 19 realizou um estudo crítico sobre esses projetos, disponível em <
http://artigo19.org/wp-content/blogs.dir/24/files/2017/01/Prote%C3%A7%C3%A3o-de-Dados-Pessoais-no-BrasilARTIGO-19.pdf. > Acesso em: 5 de maio de 2017.
9
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que prevê os direitos do cidadão quanto aos seus dados pessoais, ora armazenados ou utilizados
por entidades públicas ou privadas, objetivando “proteger os direitos fundamentais de liberdade
e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural” e apresentando
conceitos que, segundo a autora, não trarão grandes avanços no que diz respeito à concorrência
do direito ao acesso à informação e à vida privada, presentes na realidade de instituições que
custodiam arquivos pessoais. Essas e outras omissões permitem a existência de diversas práticas
institucionais quanto à aquisição e disponibilização de acervos pessoais em entidades públicas,
tal como pode ser observado no contexto da FCRB e do IEB, conforme relatado a seguir.

3. As práticas institucionais para o acesso aos arquivos pessoais na fundação Casa de Rui
Barbosa
Órgão vinculado ao Ministério da Cultura, a FCRB foi instituída em 1930 e é sediada na antiga
residência em que viveu o jurista e brasileiro Rui Barbosa. Dentre suas principais atividades,
destacam-se a preservação e difusão do Museu Casa de Rui Barbosa e a disseminação de acervos
de interesse nacional (FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA, [2009]).
No cenário brasileiro, a FCRB é uma instituição responsável pela guarda de alguns dos mais
relevantes acervos culturais e históricos do país. Cabe, neste caso, ao Centro de Memória e
Informação (CMI), pertencente à entidade, a aquisição, preservação e difusão desse patrimônio,
sobretudo constituído de arquivos pessoais de escritores brasileiros e de interesse histórico
(FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA, 2017).
O CMI compõe-se de duas divisões, o Museu Casa de Rui Barbosa e o Arquivo-Museu de
Literatura Brasileira (AMLB). Compete ao AMLB, que particularmente nos interessa para a
realização deste trabalho, o planejamento e a gestão da aquisição, tratamento e preservação dos
acervos documentais de escritores brasileiros, além de propor normas para a disseminação,
acesso e uso desses registros (FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA, 2017).
Diante dessas atribuições, em 2015, foi criado um Grupo de Trabalho a fim de estabelecer
diretrizes e procedimentos relacionados à manutenção e consulta aos acervos arquivísticos
privados custodiados pela instituição. Como resultado desta proposta foi produzido, no mesmo
ano, o documento intitulado “Diretrizes para a aquisição de acervos arquivísticos”, que nos
fornece alguns subsídios importantes para esta comunicação.
De acordo com o documento, a aquisição desses acervos se dá, principalmente, por meio de
doações e compreende algumas etapas, tais como: a comunicação da intenção de doar o acervo
à FCRB, a averiguação do conteúdo e das condições do arquivo, bem como a assinatura do
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contrato de doação, que prevê ou não a cessão de direitos autorais. Além disso, esse instrumento
deverá ser viabilizado em comum acordo entre os interessados e será constituído de cláusulas
que se referem às questões de acesso e reprodução dos documentos, sendo que os:
Documentos com restrição de acesso deverão ser identificados pelos
doadores, e sua identificação deve constar do Contrato de Doação. Os
doadores deverão definir o prazo de restrição de acesso, o qual não poderá
ser superior a 100 anos (FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA, 2015).

Ainda em relação ao acesso aos arquivos pessoais, a instituição determina que os registros
custodiados por ela terão seu acesso e reprodução regidos por critérios legais e contratuais,
cabendo à Fundação, ainda, o zelo pela preservação de informações pessoais conforme os termos
da LAI, tendo em vista que:
As informações pessoais de acesso restrito são aquelas consideradas
“sensíveis”, ou seja, aquelas pertinentes à origem social e étnica, à saúde, à
informação genética, à orientação sexual e às convicções políticas, religiosas
e filosóficas do indivíduo e que são capazes de lhe expor a julgamentos,
discriminação, ou a influir no modo como o indivíduo deseja ser visto pela
sociedade (FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA, 2015).

Segundo a cláusula quarta do contrato de doação, “o acervo será aberto à consulta pública e
poderá ser copiado”, conforme as diretrizes da Lei de Arquivos e a LAI. A cláusula quinta prevê,
ainda que:
Ao realizar a triagem, caso a FCRB entenda que determinados conteúdos
devem ser reservados, promoverá consulta ao doador ou a quem for
legitimado para que esse autorize a exibição dos referidos conteúdos,
isentando a FCRB de qualquer responsabilidade (FUNDAÇÃO CASA DE RUI
BARBOSA, 2015).

Além disso, nos casos em que houver a necessidade de reprodução dos documentos que estejam
protegidos pela Lei de Direitos Autorais, o interessado deverá solicitar a autorização para os
titulares dos arquivos, o que converge com a descrição dos acervos que se encontram na base de
dados Arquivos Pessoais de Escritores Brasileiros da FCRB (FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA,
2015).
Dentre os 127 arquivos pessoais 11 sob a custódia do AMLB e que estão presentes na ferramenta,
praticamente todos os acervos estão abertos à consulta, havendo casos especiais em que as

11

Os arquivos pessoais utilizados no escopo desta pesquisa podem ser localizados no seguinte link:
<http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=259> Acesso em: 10 jun. 2017.
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obras raras não podem ser consultadas (por alunos do 1º e 2º graus), sendo necessário apenas
um contato prévio com a instituição mantenedora dos documentos para agendamento da visita.
No que diz respeito às condições de uso dos documentos, os registros que compõem os arquivos
pessoais podem ser reproduzidos, sendo obrigatória a citação da fonte e o respeito às
informações coletadas. Ademais, os documentos que não se encontram em domínio público
necessitam da autorização por escrito dos herdeiros do titular do arquivo, ressalvados os casos de
obras raras ou que não estiverem em boas condições físicas, que não podem ser fotocopiadas,
mas somente fotografadas ou escaneadas e o caso excepcional do arquivo do escritor Rodrigo de
Souza Leão (1965-2009), em que se observa que “a reprodução de documentos pressupõe a
autorização do representante legal da família” 12, o que, de alguma forma, simboliza a
interferência sutil dos proprietários desses acervos no que diz respeito ao seu acesso e uso.
O documento, elaborado em 2015, prevê, ainda, que o site institucional da FCRB deverá fornecer
informações sobre a realização de pesquisas remotas ou no âmbito da entidade. Tal prática
condiz com a realidade, uma vez que, atualmente, o site possui orientações sobre o uso dos
acervos, explicitando que “a Fundação Casa de Rui Barbosa está aberta para acesso ao acervo” e
que os pesquisadores receberão informações sobre os direitos autorais e a necessidade de
atribuição de crédito à instituição 13.
É válido ressaltar que o portal eletrônico da FCRB dispõe, inclusive, de um diretório intitulado
“Acesso à Informação”, que contém informações sobre o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
da instituição, além de orientações sobre os formulários para solicitação de informação e as
perguntas e respostas mais frequentes acerca da Fundação, bem como suas ações e
competências.
A partir dos dados obtidos e no que se refere às informações disponíveis para os usuários pela
Internet 14, a Fundação Casa de Rui Barbosa possui uma prática de divulgação dos seus acervos
para a consulta pública e para o uso da sociedade, com base na legislação brasileira. No entanto,
essa realidade opõe-se, muitas vezes, às notícias divulgadas pela mídia, como por exemplo, no
caso da abertura do acervo do escritor Pedro Nava (1903-1984), divulgada pelo jornal Folha de S.
Paulo, que noticiou em maio deste ano a liberação do acesso aos documentos do médico e
escritor após trinta anos em sigilo. Segundo matéria publicada no jornal, a FCRB “resolveu
reavaliar o status de sigilo dos papéis depois da celeuma envolvendo a carta de Mário de
12

As informações podem ser encontradas no link referente à base de dados. Disponível em:
<http://acervos.casaruibarbosa.gov.br/> Acesso em: 10. jun. 2017.
13
As informações estão disponíveis neste link: < http://casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=230> Acesso em:
10 jun. 2017.
14
Refere-se ao portal eletrônico disponível em: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/> Acesso em: 13 jun. 2017.
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Andrade (1893-1945), em posse da instituição, que foi mantida em sigilo por 40 anos e revelada
em 2015” (MEIRELES, 2017). Provavelmente pesou na decisão da FCRB o ambiente atual de
reconhecimento do direito de acesso à informação, tendo o acesso como princípio e o sigilo
como exceção.

4. As práticas institucionais para o acesso aos arquivos pessoais no instituto de estudos
brasileiros
Criado em 1962 pela Universidade de São Paulo, o IEB foi planejado por Sérgio Buarque de
Holanda com o intuito de se tornar um centro interdisciplinar de pesquisa e documentação
acerca da história e a cultura do Brasil. Desse modo, dentre os seus objetivos iniciais, destacava-se
a reunião e organização de fontes primárias de informação, inclusive arquivos pessoais de
escritores, constituídos, sobretudo, de manuscritos, recortes e fotografias (INSTITUTO DE
ESTUDOS BRASILEIROS, 1997).
Tal como é exposto no livro ABC do IEB, o Instituto foi uma das primeiras entidades brasileiras
destinadas à preservação de arquivos pessoais e, com a chegada de um grande volume de
acervos, a entidade criou um órgão interno autônomo para alocar, preservar e disseminar esses
registros: o Arquivo do IEB (INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS, 1997).
Desse modo, o Arquivo é responsável pelo tratamento da documentação do Instituto e
compõem-se de fundos 15, coleções e documentos avulsos em geral. Para a realização desta
pesquisa, nos interessa o universo dos arquivos pessoais de escritores custodiados pelo IEB que,
no total, compreendem vinte e dois fundos privados 16.
Segundo informações coletadas em documentos institucionais localizados no portal eletrônico do
IEB, tais como: Política de Acervo para o IEB; Critérios para incorporação de acervos ao IEB/USP;
Acesso a acervos de escritores e intelectuais e as Orientações para Reprodução de documentos e
imagens, para que um acervo seja custodiado pelo IEB é necessário que ele esteja alinhado à
temática de pesquisa da instituição e o seu processamento envolve algumas etapas: a)

15

Segundo o Guia do IEB, “por fundo, compreende-se um conjunto de documentos de caráter pessoal, científico,
artístico, profissional ou técnico produzidos e/ou reunidos em decorrência das atividades de seu titular. Por
coleção, conjuntos de documentos de vários tipos e origens reunidos por uma pessoa ou instituição, em geral
relacionados a um assunto ou a uma personalidade. Já a documentação resultante de pesquisa compreende
documentos originais e/ou reproduzidos provenientes de pesquisas realizadas no IEB ou nele depositados”
(INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS, 2010, p. 57).
16
Dentre os titulares dos arquivos tem-se: Afrânio Zuccolotto, Barão de Itararé, Caio Prado Jr., Ernani Silva Bruno,
Fernando de Azevedo, Fernando Mendes de Almeida, Freitas Valle, Graciliano Ramos, João Guimarães Rosa, John
Wilson da Costa, José Aderaldo Castello, Julieta de Godoy Ladeira, Julita Scarano, Lídia Besouchet, Lupe Cotrim
Garaude, Mário de Andrade, Newton Freitas, Odette de Barros Mött, Osman Lins, Theon Spanudis, Valdomiro
Silveira, Yan de Almeida Prado.
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Documentação de transferência; b) Destinação dos documentos de acordo com as suas
características de Arquivo, Biblioteca e Coleção de Artes Visuais; c) Higienização; d)
Acondicionamento; e) Catalogação. Cabe-nos destacar que é visível a preocupação da entidade
no que diz respeito aos acervos custodiados por ela (INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS,
2010).
Em 2006, por exemplo, alguns pesquisadores 17, reunidos no Instituto de Estudos Brasileiros,
realizaram um abaixo-assinado com o intuito de “se comprometem a adotar como política
comum a permissão de acesso irrestrito à documentação existente em acervos de escritores,
artistas e intelectuais”, como modo de democratização da produção de conhecimento e
preservação da memória nacional (INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS, 2006).
Tal exercício é representado, inclusive, no acesso ao catálogo eletrônico do Arquivo do IEB, onde
os registros relacionados aos documentos que compõem os arquivos pessoais de escritores
possuem status disponível para consulta. Além disso, o Instituto reitera seu posicionamento em
garantir a plena disponibilização do seu acervo ao manter uma política ativa de incorporação de
novos fundos, tendo como meta fundamental a sua destinação à sociedade, possibilitada por
meio de instrumentos de pesquisa, bem como promoção de eventos, tais como cursos e
exposições. Dentro desta perspectiva, “os acervos existentes deverão estar disponibilizados
através do inventário mínimo no Banco de Dados do Catálogo Eletrônico no prazo de três anos,
garantindo a plena disponibilização pública” (INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS, 2010).
Chama-nos a atenção, ainda, o posicionamento do Instituto quanto à disponibilização dos
registros via Banco de Dados, pois, segundo a instituição, “outro desafio diz respeito aos limites
definidos pela legislação referente a Direitos Autorais; é preciso envidar esforços no sentido de
problematizar a legislação enfocando a relação entre Acervos Públicos e Patrimônio Cultural”
(INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS, 2010).
Diferentemente da FCRB, não localizamos os contratos de doação, aquisição e/ou permuta
utilizados pelo IEB para a incorporação de novos acervos. No entanto, identificamos as
orientações para reprodução e uso de documentos, que se apresentam como uma atenção da
instituição no que diz respeito à Lei de Direito Autorais. De acordo com o documento, os pedidos
serão analisados pela instituição tendo em vista o estado de conservação dos materiais, bem

17

Dentre eles: Ana Lúcia Duarte Lanna (USP), Ana Maria Domingues de Oliveira (UNESP), Fernanda Maria Abreu
Coutinho (UFCE), Marcos Antonio de Moraes (USP), Maria da Glória Bordini (PUCRS), Maria Neuma B. Cavalcante
(UFCE), Maria Zilda Ferreira Cury (UFMG) Marisa Lajolo (UNICAMP), Monica Duarte Dantas (USP), Regina
Zilberman (PUCRS), Sandra Guardini T. Vasconcelos (USP), Tânia de Luca UNESP Telê Porto Ancona Lopez USP
Wander Melo Miranda UFMG Yêdda Dias Lima USP (INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS, 2006)
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como a finalidade da reprodução e a necessidade de autorização dos proprietários dos direitos
autorais.
Além disso, ao contrário da FCRB, o site do IEB não possui um diretório exclusivo destinado aos
pedidos realizados por meio da Lei de Acesso à Informação, fato que pode estar relacionado ao
posicionamento do Instituto quanto à ampla divulgação dos seus acervos, logo do acesso pleno a
estes, e difere-se dos desafios enfrentados pela FCRB no que diz respeito à consulta aos seus
documentos.
Abaixo um quadro comparativo entre as duas instituições, sintetizando os dados obtidos durante
a pesquisa:

Tabela 1: Síntese comparativa entre as práticas institucionais (FCRB e IEB)
PRÁTICAS
INSTITUCIONAIS
Contrato de doação
e/ou compra

Condições de acesso aos
documentos

Condições de uso dos
documentos

Base de dados eletrônica

Informações sobre a LAI
e o e-SIC no portal
eletrônico

FUNDAÇÃO CASA DE RUI
BARBOSA (FCRB)
Haverá a assinatura do contrato
de doação que prevê questões
relacionadas ao acesso e
reprodução dos documentos.
Os doadores poderão identificar
documentos com restrição de
acesso e o prazo de restrição
não poderá ser superior a 100
anos.
Nos casos em que os
documentos estejam protegidos
pela Lei de Direitos Autorais, o
interessado deverá solicitar a
autorização para os titulares dos
arquivos. Além disso, é
obrigatória a citação da fonte e
o respeito às informações
coletadas.
Há a base de dados “Arquivos
Pessoais de Escritores Brasileiros
da FCRB” que contém os
detalhes do acervo, bem como
as condições de consulta e uso
dos registros.
Há de um diretório intitulado
“Acesso à Informação” que
possui informações sobre a LAI
e o e-SIC da instituição.

INSTITUTO DE ESTUDOS
BRASILEIROS (IEB)
É necessária a assinatura da
documentação de
transferência.
Há uma política institucional
de acesso irrestrito à
documentação existente em
acervos de escritores, artistas e
intelectuais.
Os pedidos serão analisados
pelo IEB, tendo em vista seu
estado de conservação dos
materiais, bem como a
finalidade da reprodução e a
necessidade de autorização
dos proprietários dos direitos
autorais.
Há o catálogo eletrônico do
Arquivo do IEB que permite o
acesso às informações dos
arquivos pessoais custodiados
pela instituição.
O site do IEB não possui um
diretório exclusivo para esta
finalidade.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos na pesquisa.
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Considerações finais
Baseando-se nas informações coletadas foi possível verificar em que medida o acesso aos
arquivos privados pessoais de escritores sob custódia da FCRB e do IEB estão sendo regidos pela
legislação nacional, como também por políticas internas institucionais e/ou por decisão dos
proprietários dos acervos.
Atualmente, há uma tríade composta pela Lei de Arquivos, Lei de Direitos Autorais e Lei de
Acesso à Informação que norteia a pesquisa nos acervos pessoais custodiados por essas
instituições. Fica evidente que tais normativas ainda possuem lacunas quanto às formas de
consulta a esses registros pois não determinam os limites dos direitos e deveres de proprietários,
entidades e do Poder Público no que diz respeito à institucionalização de arquivos pessoais.
Além disso, do ponto de vista prático, a pesquisa propiciou esclarecer sobre como os arquivos em
questão estão sendo disponibilizados para os usuários, haja vista que se tratam de acervos e
entidades da mesma natureza. Do ponto de vista teórico, a investigação trouxe os subsídios
iniciais sobre o acesso à informação privada de natureza pessoal e os diferentes aspectos
envolvidos na transferência de patrimônios pessoais para o âmbito público – ou seja, explicita os
desejos dos proprietários (logo, o impacto disso na abertura ou não desses acervos ao público), o
papel das entidades e/ou a legislação que os concernem.
Nas consultas aos sites das instituições, há informações apontando que a FCRB e o IEB possuem
práticas que preveem o livre acesso à informação. Entretanto, episódios como aquele envolvendo
documentos do médico e escritor Pedro Nava (1903-1984) sinalizam para as ambiguidades
presentes nas instituições custodiadoras de acervos pessoais no que se refere à abertura ou não
de determinados conjuntos documentais que, muitas vezes, ainda regulam esse acesso em
função dos desejos dos detentores dos arquivos.
Nesse conflito, parece-nos que, tendo em vista outros casos em que concorrem entre si o direito
ao acesso à informação e o direito à privacidade, sempre haverá necessidade de pesar qual dos
interesses deverá prevalecer. Nesse sentido, as instituições custodiadoras de arquivos pessoais
talvez estejam vivenciando, pela primeira vez, uma forte tensão entre direito de acesso e direito à
privacidade o que, de certa forma, obrigará profissionais responsáveis pelo acesso, em especial
arquivistas, a um exercício saudável de discussão sobre o tema, como tem sido a prática, por
exemplo, da FCRB.
Finalmente, a pesquisa ora em desenvolvimento, que compreende outras instituições, inclusive
com muito menos projeção que as duas aqui estudadas, poderão sugerir um quadro mais
complexo e diversificado sobre o tema.
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Introducción
A partir de una perspectiva histórica, este trabajo trata cuestiones y problemáticas relacionadas
con la archivística; partiendo del reconocimiento de la importancia que reviste la cooperación
entre la Historia y Archivología y el papel que archiveros e historiadores en su rol de usuarios
tienen en la conservación de la memoria y la identidad. La preservación, sistematización y servicio
de los documentos constituye el eje en torno al cual gira el accionar de la archivología, asimismo
para la historia en su incesante búsqueda de nuevas fuentes documentales y su permanente
relectura a partir de renovados interrogantes y paradigmas teórico metodológicos.
El artículo se centra en el tema de la importancia de los Archivos Personales, la riqueza contenida
en documentos tales como la correspondencia, los diarios personales, notas de viaje, recortes
periodísticos, fotografías y otros. Estos documentos son el testimonio de las situaciones vitales,
del mundo subjetivo de los personajes que los generaron; son documentos únicos, ricos en
contenidos pues reflejan una época, la visión que el personaje tenía de la misma, en función de
∗
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lo que resguardó. Muchas veces en ellos se halla información inexistente o desconocida que
sugiere nuevos temas de investigación. Los archivos personales tienen un interés cada vez mayor
para los historiadores pues su consulta posibilita el acceso a otra visión respecto de personajes y
acontecimientos, puede asimismo traer aparejado la destrucción de mitos y también una justa
valoración del papel social de las personas que lo generaron.
Tal es el caso del “Archivo Bermann”, objeto del presente estudio, ubicado en el Centro de
Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Este repositorio resulta de enorme
utilidad para los cientistas sociales, en particular para aquellos abocados al estudio de la Historia
de las Izquierdas y el Antifascismo, temáticas de creciente interés en las últimas décadas, de vital
importancia en los debates públicos contemporáneos y que en Córdoba ha sido abordada por
algunos pocos trabajos.
Este archivo adquiere fundamental importancia en función del destacado papel que el Dr.
Gregorio Bermann desempeñó en el ámbito profesional, intelectual, académico y político, a lo
largo de un dilatado período que se extiende desde la Reforma de 1918 a la década de 1970, no
sólo en la provincia de Córdoba sino a nivel nacional e internacional. Hasta 1972, año de su
muerte, no dejó de participar a través de su obra periodística, literaria, académica o profesional
en cuanto suceso nacional o internacional atrajera su atención y su compromiso.
En tal sentido el presente trabajo se centrará en primer lugar en una reflexión respecto de la
importancia de los archivos personales y posteriormente en el análisis de aquella documentación
existente en el archivo en cuestión que permite reconstruir dos líneas de indagación:

el

fascismo, antifascismo, e historia de las izquierdas en Córdoba, campos con su propia
especificidad pero estrechamente relacionados en la actuación político-intelectual de Bermann.

Contexto histórico-político de las izquierdas, el antifascismo y el fascismo en Córdoba
La influencia de los totalitarismos europeos, la Guerra Civil Española y la II Guerra Mundial, fue
decisiva en la conformación de los antagonismos entre los distintos campos ideológicos en
Argentina y en la simplificación del discurso político planteando dos bandos antagónicos
caracterizados como enemigos: el fascismo y el antifascismo. El estallido de la Guerra Civil
Española profundizó la polarización y la beligerancia ya presentes entre las agrupaciones
nacionalistas y los defensores del liberalismo, por la movilización de los sectores católicos
especialmente los intransigentes. La respuesta a esta movilización pro franquista, fue la
organización de asociaciones antifascistas de solidaridad con la República Española y la
participación de muchos argentinos en la Guerra Civil. (Achával Becú, 2012)
Patricia Roggio / Inés Achával Becú | 125

Archivos personales: experiencias de organización y gestión

Arquivos pessoais: experiências de organização e gestão

Estos enfrentamientos se sintieron con fuerza en la provincia de Córdoba y se reflejaron

en la

universidad con la expulsión de docentes en 1932, entre los que estaban el Dr Bermann.
Asimismo se produjeron asesinatos políticos como el acontecido el 28 de setiembre de 1933,
fecha en que durante el transcurso de un acto público del Partido Socialista, con una clara
orientación antifascista, una banda de civiles armados asesinó al director del periódico Tribuna
Socialista y diputado provincial José Guevara. Este hecho ponía dramáticamente de manifiesto el
accionar de grupos armados de derecha y el evidente apoyo de grupos conservadores de la
iglesia con que contaban. (Tcach, 2010)
En ese contexto el antifascismo puede ser visualizado como un movimiento de opinión
especialmente fuerte entre los intelectuales, los artistas y los estudiantes que consideraban el
peligro que traía aparejado el avance del fascismo en la Argentina, al que consideraban como
una amenaza a la existencia misma de la cultura. Fue asimismo, una estrategia de movilización de
los partidos Socialista y Comunista para ampliar las bases de sustentación. Esta política fue
seguida especialmente por los partidos comunistas en consonancia con los dictados de la III
Internacional y Dimitrov para la formación de los Frentes Populares primero y, después frente a la
política de “unión nacional” a partir de 1941, con la participación rusa en la II Guerra Mundial.
(Achával Becú, 2011)
Una de las estrategias del antifascismo desde el inicio de la Guerra y en especial a partir de la
caída de Francia y la invasión a Rusia, fue la movilización de la Sociedad Civil en redes de
sociabilidad nacional e internacional, solidaridad y ayuda para los soldados y países aliados.
Nacieron así, la Junta para la Victoria, la Asociación Israelita, la Liga por los Derechos del Hombre,
la Confederación Democrática Argentina de ayuda a los Pueblos Libres y la agrupación Pro
Unidad Democrática; las distintas organizaciones antifascistas actuaron en un contexto de alta
movilidad y participación ciudadana. (Achával Becú, 2012)
Esta política pudo desarrollarse de manera especialmente eficaz en la provincia de Córdoba, que
se caracterizaba por un panorama ideológico atravesado por las tensiones entre un radicalismo
laicista en el gobierno y una oposición fuerte de los sectores católicos y demócratas, pero que
transcurría dentro de una legalidad e institucionalidad democrática no equiparable al panorama
nacional. La política de tolerancia del gobierno de

Amadeo Sabattini para con el Partido

Comunista, posibilitó que la acción proselitista de este partido se desplegara con mayor
normalidad que a nivel nacional donde sus militantes eran perseguidos, encarcelados y
exonerados de las facultades a partir de la revolución de 1930. (Achával Becú, 2015)
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Al mismo tiempo que facilitaba la actividad política de los comunistas, el gobierno de Sabattini
realizaba una política de persecución a los elementos nacionalistas extremos y a sus
organizaciones políticas,

entre las que se destacan La Unión Nacional Fascista (UNF), Acción

Nacionalista Argentina (ANA) y su brazo universitario, Acción Universitaria Nacionalista (AUN), la
Milicia Azul y la Legión Cívica. No fue fácil oponerse a estos grupos. La misteriosa desaparición de
500 armas largas de la policía provincial dio lugar al allanamiento del domicilio del Dr. Antonio
Nores Martínez, el rector contra el que se levantaron los estudiantes de la Reforma de 1918,
integrante de la Legión Cívica y prominente figura del clericalismo cordobés. En su casa se
encontraron numerosas armas, muchas de ellas pertenecientes a la provincia. Paralelamente
desde la

FUC se denunciaba

que la universidad estaba en manos de fascistas y que los

problemas del estudiantado estaban en el mismo lugar que en 1918. La imbricación entre
fascismo y clericalismo estaba siempre presenta en las denuncias formuladas desde el ámbito
estudiantil. (Tcach, 2010)
Los enfrentamientos, dentro de la universidad y en otros espacios urbanos entre estudiantes
antifascistas, militantes de la Juvenil Comunista y diversas agrupaciones reformistas y los sectores
nacionalistas de derecha eran una constante en la segunda mitad de la década de 1930.
La libertad de acción que el gobierno de Sabattini dio al PC permitió que Córdoba representara
un espacio en la que muchos militantes comunistas buscaron refugio para desplegar sus
estrategias políticas tanto en el sector obrero urbano como en el rural.

Actuaban en ese

momento en Córdoba personalidades que tendrían una trayectoria destacada en las décadas en
las décadas del 50, 60 y 70. En el campo sindical, el predominio de los sindicatos liderados por
comunistas era notorio y en febrero de 1943 se constituyó la primer central obrera unificada, la
Unión Obrera de Córdoba, dirigida por Hugo García, secretario del Comité Capital del Partido
Comunista de Córdoba y Secretario General de la Sociedad de Resistencia de Obreros Panaderos.
(Roggio, 2012, 2013)
Este arco antifascista también se manifestaba con especial fuerza en el campo de la militancia
universitaria. El combate al nacionalismo estaba liderado por señeras figuras de la Reforma del 18
y que tenían un consenso y un prestigio social generalizado tanto en el ámbito local como en el
nacional e internacional: Arturo y Jorge Orgaz, Gregorio Bermann, Deodoro Roca, Enrique Barros,
Ceferino Garzón Maceda, Santiago Monserrat, Gumersindo Sayago, Saúl Taborda. La mayoría de
ellos sustentaban su prestigio más allá de sus adscripciones partidarias en sus desempeños
profesionales e intelectuales.
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La influencia de Aníbal Ponce –figura muy combatida por los católicos- se hacía sentir
fuertemente en el ámbito político de la izquierda. Es justamente el fundador de la liga antifascista
Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores (AIAPE), cuyo presidente en 1942
fue

el

Dr. Gregorio Bermann. Esta Liga refleja claramente la importancia de la influencia

internacional de los acontecimientos europeos y cómo éstos moldean las percepciones y las
experiencias a través de los viajes que realizan los intelectuales y las redes internacionales
antifascistas. Esto se nota en la dividida sociedad cordobesa entre los católicos que apoyaron la
solución autoritaria de Franco contra la República Española y los cordobeses que viajaron a luchar
o servirla. Este fue el caso de Gregorio Bermann quien participa como intelectual antifascista en
la red de apoyo en España durante la Guerra Civil. En el año 1937 viaja junto con otros argentinos,
como jefe de la Misión Médica Argentina de Neuropsiquiatría y como miembro del Comité
Antifascista de la Argentina de Ayuda a España y de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de
la Cultura Española. Estas organizaciones antifascistas de Córdoba marcaron también el clima
cultural en que se desarrolló el golpe de Estado de junio de 1943 y luego el nacimiento del
peronismo. Entre ellas

podemos nombrar

la Acción Argentina, La “Agrupación Pro Unidad

Democrática” y la Confederación Democrática Argentina. La Agrupación Pro Unidad Democrática
se constituye el 30 de Noviembre de 1942 en una reunión que es presidida por el Dr. Enrique
Barros, actuando de secretario el Ing. Aníbal Montes. Entre los adherentes más significativos
hallamos al Dr. Gregorio Bermann, el Dr. Santiago Monserrat, Sr. Raúl Allende, Tomás Fulgueira, el
Dr. Luis F. Sanchez, el Dr. Federico Mayor, Oreste Ghioldi, Isaac Blatt, Carmen Cruz Ramírez.
Como no tienen sede social se reúnen en el consultorio del Dr. Gregorio Bermann o en la sede del
Círculo de la Prensa. (Achával Becú, 2012)
Es significativo el predominio de elementos del Partido Comunista en las organizaciones
antifascistas en Córdoba en consonancia con las instrucciones y actividades de la III Internacional
en la Argentina y Latinoamérica. Esta actuación de la Internacional es confirmada y revalorizada
por las recientes investigaciones sobre el Partido Comunista a través del acceso a los archivos del
Comintern.

Algunas consideraciones sobre la
Bermann

trayectoria

profesional y política del Dr. Gregorio

Como se puede apreciar en el apartado anterior, en el periodo de análisis la presencia del Dr.
Bermann en el ámbito social y político fue realmente significativa. Gregorio Bermann había nacido
en Buenos Aires en 1894, hijo de un matrimonio judío radicado en argentina a fines del siglo XIX.
Se recibió de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires en
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1918, su especialidad fue la psiquiatría teniendo en este campo una destacada actuación
reconocida a nivel nacional e internacional.
Formó parte de los grupos reformistas de la Universidad de Buenos Aires apoyando a los
estudiantes de Córdoba, con los que establece una estrecha relación, que explica en parte su
posterior radicación en la provincia, donde

accede en 1921 por concurso a la Cátedra de

Medicina Legal y Toxicología de la Universidad Nacional de Córdoba.
Durante la década del ‘20 se integró en el Partido Socialista de Córdoba, junto con otros
intelectuales como Deodoro Roca, Saúl Taborda, Arturo y Raúl Orgaz; fue candidato a gobernador
de Córdoba por dicho partido en 1931 y a la vez trabaja cercano a la red intelectual del Partido
Comunista. Por su militancia política será expulsado de la Universidad en 1932 junto a otros
intelectuales vinculados a la izquierda socialista y al Partido Comunista. Cerrada la vida
universitaria, su intervención pública pasa por ámbitos la acción política desde el socialismo
cordobés, en el movimiento pacifista y el periodismo antifascista en la Asociación de Intelectuales
Artistas Periodistas y Escritores, (AIAPE) que preside y desde la cual se establecen un conjunto de
redes latinoamericanas y europeas de lucha contra el nazifascismo. (Candelaresi y Jaime, 2001)
Este posicionamiento antifascista lo lleva en 1937 a participar en la Guerra Civil Española donde
se desempeña como jefe de la misión Argentina de neuropsiquiatría y del servicio de
neuropsiquiatría en el Hospital Militar Nº 6 de Madrid, con el grado de “comandante médico” del
ejercito republicano.
En 1946, como la mayoría de la intelectualidad de izquierda, se alinea con la Unión Democrática
para enfrentar la candidatura del general Perón. Su vinculación con la dirección del Partido
Comunista, encabezado por Rodolfo Ghioldi y Victorio Codovila explican su férreo
enfrentamiento con el peronismo, asimilado al fascismo en la óptica del psiquiatra cordobés.
En el campo profesional, cabe destacar que fue del introductor del Psicoanálisis freudiano a la
Argentina y fundador de la Asociación Psiquiátrica de América Latina que presidió durante varios
años. (Celentano, 2006)
Este breve derrotero por la vida del Dr. Bermann permite visualizar la riqueza de una trayectoria
en la que se entrecruzan su perspectiva ideológica, su mirada científica, su desempeño
profesional, académico, reflejado en numerosas publicaciones de libros y artículos en
publicaciones periódicas. Este prolífico itinerario vital en el ámbito público contribuye a explicar
las extensas redes de relaciones nacionales e internacionales que estableció y que se ven
reflejadas en la riqueza de la documentación contenida en su archivo personal, documentos que
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profesionales, políticas, de amistad, protocolares, la ideología, los

sentimientos y la obra del Dr. Bermann.

Archivos Personales. El archivo Bermann y su importancia para la reconstrucción de la
historia de las Izquierdas y el antifascismo en Córdoba
Los Archivos Personales forman parte de lo que genéricamente se denomina Archivos Privados,
Mastropierrro Tellechea (2007) señala que existen tres tipos específicos de archivos privados: los
archivos personales, los archivos familiares y los archivos institucionales.
Cabe consignar que resulta muy difícil separar los archivos personales de los familiares, por lo
menos a nivel descriptivo. En tal sentido Arriaga Mesa (1996) , en su definición los considera
como una unidad, al definir los Archivos Personales como “El conjunto documental que por su
valor, está destinado a la conservación permanente, y que ha sido generado por un individuo o
por una familia durante su existencia, y que no sólo han de incluir los documentos que se crearon
durante el proceso de vida y actividad del formador del fondo, sino también aquellos
documentos que sin tener que ver directamente con la actividad generadora del individuo, fueron
compilados y conservados por éste a modo de colección”. (Citado en Guzmán Bastías, Santelices
Werchez, 2007).
Los documentos contenidos en estos archivos poseen solamente la tercera fase del ciclo vital o
sea la fase histórica, en general no se efectúa la evaluación de los mismos para luego seleccionar
y eliminar, y si se efectúa es de común acuerdo con el donante, es decir su evaluación no se
efectúa en base a una tabla de retención. Otro elemento a tener en cuenta, son las posibles
lagunas existentes en estos documentos, porque muchas veces su donante no entrega toda la
documentación.
Cabe considerar además que estos archivos contribuyen a iluminar - a través de

cartas

personales, documentos de instituciones diversas, etc.- la trayectoria de otros actores político
sociales relacionados con la actividad del titular del archivo.
Este tipo de archivos presenta una enorme diversidad

no obstante ello existen un conjunto de

elementos comunes en este tipo de archivos: su principal razón de ser es la de constituir un
testimonio de la labor realizada por su o sus generadores en su tarea profesional, y su relación
con el contexto histórico que les tocó vivir. La unidad temática procede del hecho de que estos
conjuntos documentales hayan sido generados o reunidos por una persona o grupo de personas.
Conservar agrupado este acervo documental resulta de crucial importancia, ya que perderá valor
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si se dispersa. Asimismo, tan importante como conservar resulta la tarea de puesta en valor y
difusión de este legado documental.
En el estudio de caso que nos ocupa, cabe consignar que el fondo estudiado contiene alrededor
de 10.000 piezas documentales

en

diversos soportes, entre los que se encuentran cartas,

boletines, recortes de diario, manuscritos, informes, entre otros. Asimismo, el archivo incluye la
sección de la biblioteca personal de Gregorio Bermann, que cuenta con 1700 libros
aproximadamente. (Baglione, 2017)
Como se indicó, la documentación existente es este archivo resulta de vital importancia para
elucidar la complejidad que presenta la historia de las izquierdas y el antifascismo en Córdoba
y sus redes de conexión nacionales, latinoamericanas y europeas.
Dentro de la amplia gama de procesos que ponen en evidencia la cuestión, hemos seleccionado
sólo algunos de los que suceden entre 1918 y 1946
1. 1932. Conflicto en la Universidad: expulsión de Bermann y Jorge Orgaz de la Facultad de
Medicina de la UNC. Detención del presidente de la Federación Universitaria junto a 145
estudiantes que habían tomado la Facultad. Masiva movilización el 21 de mayo de 1932 del
Comité de Lucha Universitario, más de tres mil estudiantes en las calles. Represión por parte de
las fuerzas policiales y miembros de la Legión Cívica, que disuelven a sablazos las asambleas
estudiantiles el 19 de junio de 1932.
Documentos: Recortes periodísticos: La Voz del Interior, Los Principios, La Nación. Declaración
de la Junta Reorganizadora de la Federación de Estudiantes.
Textos mecanografiados del Dr. Bermann donde plantea que lo que se pretende desde la
Facultad de Medicina es expulsar a todos aquellos docentes sospechosos de ideas comunistas.
Panfletos anónimos con amenazas al Dr. Bermann enviados a su domicilio a modo de
advertencia: título del panfleto “A los maximalistas, Bolchevikis, espartaquistas, anarquistas, etc.
Residentes en Argentina”. Cabe consignar que los términos de la amenaza son durísimos.
Boletines del Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires de enero de
1932
2. 1933. El asesinato de José Guevara. Director del periódico Tribuna Socialista y diputado
provincial en 1931. Muere a los 36 años en medio de una conferencia socialista en el Pueblo
Güemes de la ciudad de Córdoba entre las calles Belgrano y Achával Rodríguez, el 28 de
setiembre, en esa ocasión un grupo de “fascistas “al grito de “viva el fascio” descarga sus
revólveres sobre la masa (hombres, mujeres y niños). El diario los califica como “elementos
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fascistas y legionarios militantes que se habían infiltrado, entre ellos el mercenario que mató a
Guevara”, justo en los momentos en que el

orador hacía referencia a las bandas fascistas

armadas de Córdoba.
Documentos: Recortes periodísticos Año 1933: Tribuna Socialista. Órgano Oficial de la
Federación Socialista Cordobesa; La Vanguardia; Crítica, La Nación, El País, Córdoba. Escritos
mecanografiados: del Dr. Bermann en relación a la muerte de Guevara. Folleto: Ricardo Vizcaya,
El Asesinato del Diputado José Guevara. Versión taquigráfica del informe in voces pronunciado ante
la excelentísima cámara de apelaciones en lo criminal, el 10 de noviembre de 1933. Estenógrafo. J.
M. Martínez Etchebarne.
3. La Guerra Civil Española
La Guerra Civil Española tuvo una enorme repercusión tanto en el país como en la provincia,
contribuyo a movilizar un conjunto de apoyos a la causa republicana desde organizaciones
obreras, hasta distintas organizaciones de la sociedad civil. Un considerable número de
miembros del Partido Socialista y el Partido Comunista fueron a España a combatir por la causa
republicana.

Documentos:
Cartas
-24/03/1937, Generalitat de Catalunya dirigida al Dr. Berman para responder a una carta del Dr.
Enviada anteriormente.
-04/37, a camarada para pedir información sobre misión médica Argentina de neuropsiquiatría; A
médico de brigada de división de cuerpo de ejército para solicitar su experiencia en frente de
guerra; al Dr. Barroso para acordar un encuentro; al Dr. Bermann para comunicar sobre
conferencia sobre "El valor y Miedo en la guerra"; al Dr. Estellez para avisar que se le adjunta
parte de una conferencia y pedido de constancia por sus servicios prestados; copia de una carta al
Dr. Befornao; Al compañero jefe de la sección hospitales de sanidad militar para hacerle saber
sobre aparatos para completar el servicio de fisioterapia.
-S/D, al Dr Bermann proponiendo presentarle a un camarada Ceferino Llaque Mori (aprista y
brigadista internacional Peruano) del ejército Español para que lo oriente y pase los primeros días
en Madrid.
-S/D, al Comité Coordinación Ayuda España pidiendo víveres, carnes, harinas y la necesidad de
movilizar a la colectividad vasca.
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-07/04/1937- A Camarada Teniente Coronel Serradas del Dr Bermann, informando que ya se
instaló un centro de trabajo en el hospital, quedando a sus órdenes. (E2-C1-A5)
-08/04/1937- A Rodolfo Llopis (secretario general PSOE, miembro del Gobierno de la II
República, presidente del Gobierno en el Exilio). Le informa la situación del Partido Socialista y la
C.G.T. criticando su accionar en la situación que vive España. (E2-C1-A5)
-10/04/1937- Al Consejo Provincial del Partido Comunista del Dr Bermann Saluda al Congreso
del Patido Comunista la provincia de Madrid. (E2-C1-A5)
-12/04/1937- A Sr. Vice Consul de España en Marsella R. Riga agradeciendo el giro y una oferta
de trabajo. (E2-C1-A5)
-16/04/1937- A Sr. Julio Álvarez Del Vayo (escritor, periodista, PSOE, Embajador, parlamentario,
miembro de la II República), informando acerca del recibimiento de un empréstito en especies al
gobierno del Frente Popular. (E2-C1-A51)
-16/04/1937- A Gentile informando una constitución de una Junta con latinoamericanos de
Información y Relaciones Hispano-Latinoamericanas. Además organizar una exposición gráfica de
afiches a su regreso. (E2-C1-A51)
-16/04/1937- A Sra. Dolores Ibarruri pidiéndole envío de ejemplares. (E2-C1-A51)
-01/05/1937- Al Dr Bermann de Ramón De Negri Embajador de México en España (E2-C1-A51)
-12/08/1937- A Camarada Jefe de la Sanidad de las Brigadas Internacionales Dr. Oscar Tekle, del
Dr Bermann. (E2-C1-A51)
Libros: Libro S/D. Algunas normas para el trabajo de los comisarios políticos de Pablo Clavego
(seudónimo de Pablo Bono o Pierre, alias del Delegado de la Comintern Ettore Quaglierini) (E2C1-A5)
Artículos: Artículo, S/D, Honor y gloria al comisariado. Artículo por Dolores Ibarruri. 2 Hojas (E2C1-A52)

Publicaciones periódicas:
-Revista “Nuestra Sanidad” Editado por los Servicios Sanitarios del Frente. Es una publicación
del PC, Trata todo lo que tiene que ver con la Guerra Civil y la atención sanitaria, es quincenal y
se editada en Madrid 1937. Servicio Español de Información. Textos y Documentos. Valencia 1937.
Órgano de difusión antifascista republicana, al parecer semanal Socorro Rojo. Organización de la
Solidaridad. Editado por Socorro Rojo Internacional de julio de 1937. -“Unidad”. Órgano de la
Federación de

Grupos de O.S.R. (Oposición Sindical Revolucionaria) 1937. Madrid. -Revista:

“Unidad y Lucha” del PC español. 1944. -“Valor. Órgano de la Cuarta División” Del PC Madrid
Patricia Roggio / Inés Achával Becú | 133

Archivos personales: experiencias de organización y gestión

Arquivos pessoais: experiências de organização e gestão

1937. -“Victoria. Portavoz de la Brigada 24”. Del PC Madrid 1937. -“El mono Azul”. Madrid
1937. Publicación de la Alanza de Intelectuales Documento Antifascista. Madrid de 1937.
- “Mensajero de la Paz” 1937 Órgano Oficial de la Organización Femenina Antiguerrera de
Mendoza, dependiente de la AFA ( Organización Femenina Anti guerrera) La publicación periódica
pone de manifiesto la solidaridad con la causa republicana en la guerra civil. - “Espartacus.
Órgano de la 77 Brigada Mixta”, Madrid, 1937. -“Frente Libertario Órgano de las Milicias
Confederales”, (Confederación Nacional del Trabajo- CNT) Madrid, 1937. -“Juventud Libre”.
Órgano de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias”. Órgano Anarquista. 1937. -“La Voz
del combatiente. Diario de los Comisarios de Guerra del Ejército del Pueblo”. Madrid 1937. -“Las
Noticias. Órgano del comité de Cataluña de la UGT. Barcelona, 1937. -Campo Libre. Órgano de
la Federación Regional de campesinos del centro. Organización que es parte de la CNT
(Confederación Nacional del Trabajo) y de la AIT (Asociación Internacional de los Trabajadores.
Anarquista). Madrid, 1937. -“Ayuda. Semanario de la Solidaridad”, 1937

4. Redes Intelectuales internacionales reformistas y antifascistas: Cartas
Comités de ayuda a Rusia
-Carta 10/10/1922 Al Dr. Gregorio Bermann de la Cruz Roja Argentina para solicitarle
contribución a la acción que desarrolla el Comité Nacional de Ayuda a Rusia (E2-C1-A32)
-Carta 17/10/1922. Al Dr. Gregorio Bermann de la Cruz Roja Argentina para acuse de recibo de
su carta y agradecer su cooperación en la obra del Comité Central de Socorros (E2-C1-A31)
Perú. Haya de la Torre
-Carta 01/08/1923. A G. Bermann de Haya de la Torre acerca de retomar el propósito de
organizar una liga para establecer una internacional del pensamiento. (E2-C1-A2)
-Carta 04/02/1924. A G. Bermann de Haya de la Torre, con respecto a un trabajo escrito por
Bermann del cual lee admirado. (E2-C1-A23)
-Carta 1924. A G. Bermann de Haya de la Torre, informándole acerca de la situación de México
en elecciones. (E2-C1-A2)
-Carta 21/06/1927. A G. Bermann de Haya de la Torre acerca de una publicación que quiere se
edite en Córdoba. (E2-C1-A2)
-Carta 17/08/1927. A G. Bermann de Haya de la Torre informando de su gira en Europa y que
por cuestiones económicas no podrá viajar a Argentina, además recibió invitaciones a dar
discursos y la situación sobre la detención de Sacco y Vanzetti. (E2-C1-A2)
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-Carta 29/07/1929. A G. Bermann de Haya de la Torre, sobre su situación económica y su
actualidad laboral. (E2-C1-A2)
-Carta 23/04/1930. A G. Bermann de Haya de la Torre agradeciéndole el giro de dinero y su
generosidad. (E2-C1-A2)
-Carta 06/01/1936. A G. Bermann de Haya de la Torre, expresando su solidaridad al enterarse de
que Bermann ha sido despojado de su cátedra. (E2-C1-A23)
-Carta 07/02/1937. A Haya de la Torre Acerca de la certeza de su visión sobre la situación
política en su anterior carta. (E2-C1-A2)
Cuba. Antes y después de la Revolución
-Carta 03/01/1924. De Julio Antonio Mella acerca de los acontecimientos de la Universidad y su
Reforma Universitaria en La Habana. (E2-C1-A2)
-Carta 26/02/1964. A G. Bermann de Gaspar Mortillaro (Escritor argentino, editor en Cuba de
Casa de las Américas, Secretario del Instituto Mella) contando las tareas realizadas en Cuba sobre
la edición de la obra de J. A. Mella. (E2-C1-A2)
-Carta 25/03/1964. A G. Bermann de Gaspar Mortillaro informando acerca de los actos
conmemorativos de Mella y sobre los dos artículos de Bermann que se publicaron en “El Mundo”.
(E2-C1-A2)
-Carta 20/10/1964. A Gaspar Mortillaro de Bermann informando que los “Cuadernos Julio
Antonio Mella” comienzan a marchar y los auspiciará la Federación Universitaria de Córdoba. (E2C1-A2)
-Carta 29/11/1967. A G. Bermann de Haydée Santamaría en respuesta atrasada a su primer
carta y comentando su sentimiento hacia el Che. Casa de Las Américas

. (E2-C1-A22)

Boletines de organizaciones por la paz: -“Consejo Mundial de la Paz” Buenos Aires.- “Consejo
Argentino por la Paz”. Órgano de difusión: diario El Vocero.- “Boletín del Consejo Argentino por la
Paz”.- Publicación: “Queremos Vivir” años 1950, 1959, 60,61
“Revista de la Paz” editada por el Consejo Nacional de la Paz, año 1951-1954 Bs As. La
publicación es del PC.- El combatiente por la Paz”, 1949, editado en Buenos Aires (mensual)
Órgano del Comité Argentino por la Paz,

órgano relacionado también con el PC. También

editado en 1950

A modo de conclusión
Los archivos personales resultan de enorme importancia para los cientistas sociales; en el caso el
archivo Bermann el voluminoso corpus documental que contiene permite reconstruir toda una
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época del acontecer sociopolítico y cultural no solo de la provincia de Córdoba sino a nivel
nacional e internacional. Estas figuras como las de Gregorio Berman, tuvieron una prolífica vida
pública en la que desarrollaron extensas redes de relaciones en diferentes campos, reflejada en
cartas, informes, diagnósticos, además de un nutrido conjunto de libros y publicaciones
periódicas nacionales e internacionales relacionadas con la temática que conforman su
voluminosa biblioteca personal.
Con respecto a su actuación en el campo docente, en la política Universitaria, en la política
partidaria y como intelectual, este archivo personal facilita una aproximación global y con una
perspectiva relacional, de la historia de las izquierdas, el antifascismo y el fascismo; temas que
habitualmente se abordan de manera separada. La trayectoria intelectual, política y social de
Bermann cuyos rastros y huellas encontramos en el Archivo, nos permite iluminar y comprender
la estrecha e inescindible conexión entre estas temáticas que marcan el clima político, social y
cultural en especial durante el período de entreguerras. Pero la principal riqueza de este
invaluable acervo es la posibilidad de plantear –a partir de la documentación existente- la
continuidad a lo largo de la vida de Bermann de aquellas redes y solidaridades políticas e
ideológicas nacidas al calor de la Reforma del 18 y del antifascismo.
Cabe finalmente destacar de manera especial la disposición del Centro de Estudios Avanzados
de la UNC, de receptar, brindando un espacio adecuado para la conservación y consulta de este
importante archivo personal. Asimismo es de destacar el excelente trabajo que la profesional
Archivera ha llevado a cabo para organizar, recuperar, armar un cuadro de clasificación, ordenar
los documentos en sus respectivas cajas y confeccionar un inventario analítico de notable valor
para los investigadores.
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