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Governança em tempos difíceis: resistir para preservar
Parece fora do tom se falar de arquivos em circunstâncias sombrias em que essencialidades da existência 
humana se colocam em risco. Contudo, em tempos de conflitos e de espectros que sinalizam obscurecimento 
de uma “democracia” já combalida e historicamente distanciada do conceito pleno de igualdade, tratar dos 
arquivos não é detalhe menos importante ou desprezível. Afinal, já se falou nesta Revista sobre a relação 
incontornável entre arquivos e democracia (ver, especialmente, as edições nº 2 e nº 5).

Apenas lembremos que a chamada lei de Arquivos, nº 8.159, só foi promulgada após o fim da ditadura, 
em 1991, três anos após a nova Constituição. A lei que regulamenta o artigo 5º da Constituição vigente 
(ou o que dela vige), sobre acesso à informação, a de nº 12.527, considerada por alguns como a segunda 
lei de arquivos, foi promulgada 23 anos depois, em 2011. Esta que veio acompanhada da subsequente lei 
que instaura a Comissão da Verdade, também distanciada em mais de duas décadas do fim do regime que 
praticou horrores nas mentes, nos corpos e nas organizações que se colocaram contra a ditadura. Essas três 
normas legais federais teriam sido impossíveis se não houvesse elementos básicos do que se convenciona 
chamar de democracia.

Nestes tempos em que o valor da vida humana é mensurado de acordo com os humores do “mercado”, 
o que esperar de políticas públicas em relação à cultura e ao patrimônio do país? Tempos em que dados
e informações pessoais são submetidos à lógica do mercado, a serviço de grupos capazes de interferir
em destino de nações; tempos em que assistimos ao vivo a morte instantânea (efetiva, não figurada) de
200 anos de história da ciência e da memória nacional, simbolizados nos escombros do Museu Nacional,
faz-se necessário, mais do que nunca, o reforço à luta pela causa dos arquivos, pois é o acesso a direitos
individuais e coletivos (inclusive à memória) que estão em jogo. Acervos arquivísticos que foram cruciais para
dar substância aos relatórios das comissões da verdade precisam continuar protegidos. Eventos recentes
ocorridos em bibliotecas públicas sinalizam o alerta aos arquivos.

Sabemos que os arquivos nunca constaram nos programas de governo de candidatos a cargos públicos em 
qualquer esfera de poder e não gozam de prestígio de nenhuma agremiação política, seja lá qual for a cor 
representativa de sua ideologia. Portanto, não se esperaria que neste clima tenso de disputa eleitoral a já 
frágil e invisível causa dos arquivos se apresentasse sob alguma forma. Em geral, os gestores públicos fecham 
os olhos para a questão dos arquivos. De fato, não temos motivos para pensarmos que estes tempos irão 
marcar a história como “a era da informação”. Estamos longe disso.

A situação das instituições responsáveis pela custodia de documentos e pela preservação da memória é 
muito preocupante na atual conjuntura. Além do inominável ocorrido com o Museu Nacional, que destino se 
projeta para sua “instituição irmã”, o nosso Arquivo Nacional? Como classificar o descaso com o Arquivo Geral 
da Cidade do Rio de Janeiro, que vaga inconstante pela estrutura administrativa;1 a reverberação imediata das 
chamas que consumiram o palácio da Quinta da Boa Vista fez o IBRAM virar ABRAM, o que significa muito 
mais que simples troca de letra, mas indica preocupante mudança de estatuto daquela instituição na atual 
onda de desvalorização da coisa pública. 

E, de resto, não obstante os avanços pontuais na nossa área, a regra geral confirma a carência de política 
pública efetiva para os arquivos brasileiros, em todas as esferas, com notórios movimentos de retrocesso. 
Quando alguma instituição conquista alguma estrutura e consegue superar sua condição de invisibilidade 
crônica, é constrangida por conveniências políticas que quase sempre põem em risco os trabalhos técnicos na 
instituição. Nesses casos, os conflitos das distintas lógicas de gestão do tempo são inevitáveis: o tempo lento 
e largo das técnicas dos arquivos mostra-se em disritmia com o tempo esquizofrênico do calendário eleitoral.

Contudo, nós profissionais dos arquivos nunca experimentamos contextos absolutamente favoráveis. Somos 

1 No dia 10 de setembro deste ano, por meio do decreto nº 45.028, o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro foi de novo (mal)
realocado na Secretaria de Cultura!

Editorial
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forjados e temperados na luta permanente e adversa pela causa. Teimamos em semear sonhos em solos 
inférteis e duros e não nos curvaremos ante onda que um dia terá fim. 

A Revista é prova dessa nossa aposta em resistir e continuar a investir no futuro. Estamos aperfeiçoando o seu 
layout e investindo em ferramenta de gestão; estamos sempre em busca do aprimoramento do seu conteúdo 
e da manutenção de rigorosa linha editorial. A propósito, a partir desta edição, temos a honra de apresentar 
o novo conselho editorial que conta com expressivos nomes da historiografia, mas, principalmente da
arquivologia brasileira e internacional.

Pelos motivos expostos, justifica-se a opção da Revista do Arquivo em insistir no tema da governança, por 
se crer na necessidade crucial de reflexão sobre a gestão dos arquivos, para que estes mantenham (ou 
conquistem) sua autonomia, independentemente dos humores da política partidária que envolve a coisa 
pública. Para cultivarmos a resistência e a esperança nestes tempos difíceis nada condizentes com a estação 
primaveril, cabe aqui, singelamente, relembrar o código de ética arquivística preconizado pelo Conselho 
Internacional dos Arquivos e homenagear os profissionais dos arquivos pela efeméride comemorada no dia 
20 de outubro.

https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_1996-09-06_code%20of%20ethics_PT.pdf

Marcelo Antonio Chaves 
Outubro de 2018



Revista do Arquivo Editorial

 São Paulo, Ano II, Nº 7, p. 7-11, outubro de 2018   9

APRESENTAÇÃO

Governança dos arquivos: desafios para gestão e para a memória. Seria este um tema de pouca penetração 
(ou de interesse) no âmbito da academia? Os profissionais da área têm tido oportunidade de refletir sobre 
políticas e relações que condicionam suas práticas cotidianas? Essas questões são levantadas na reiteração 
da chamada de artigos para  o primeiro Suplemento da Revista do Arquivo a ser lançada em junho de 2019. 
Isto porque, entre os muitos artigos submetidos para esta edição, apenas dois deles foram aprovados. Entre 
outros motivos, faltou diálogo com qualquer dos subtemas propostos na chamada. 

Em seu ensaio introdutório para esta edição, o professor José Maria Jardim parece corroborar com essa la-
cuna quando aponta que governança arquivística não é um tema contemplado frequentemente na literatura 
da área (...) Predominam as abordagens sobre a gestão de documentos como instrumento de apoio à gover-
nança. 

Não nos surpreende que os dois bons artigos ora publicados tenham a assinatura de autores que também 
são gestores de arquivos.

Antônio Carlos Galdino, dirigente do Arquivo Municipal de Campinas e doutor em história, brinda-nos com 
instigante e polêmica abordagem teórica sobre o conceito de gestão documental que, segundo ele, foi incor-
porado de forma acrítica no universo conceitual e legislativo da área arquivística. Apresentando-nos a teoria 
das organizações do sociólogo brasileiro Alberto Guerreiro Ramos que sustenta a tese da existência de duas 
racionalidades na gestão das organizações, a funcional e a substantiva, o autor chega a sugerir que a repro-
dução continuada dessa apropriação acrítica nas instituições arquivísticas impacta a governança e, em parte, 
explica o fracasso da implantação da Gestão de Documentos na Administração estatal brasileira. 

É gratificante para esta Revista veicular argumentos originais que estimulam a reflexão teórica nesta área tão 
marcada pelo empirismo (quase pragmático). Também é salutar o diálogo estabelecido a partir de conceitos 
de outras áreas. 

O artigo assinado por Lilian Bezerra e Arize Pinheiro, funcionárias do Arquivo Geral da USP e também com 
formação em história, é um contraponto à abordagem teórica acima apresentada, pois elas nos oferecem um 
estudo de caso sobre a invisibilidade dos arquivos a partir da leitura de fontes primárias do arquivo AG-USP. 
Fato raro que serve de exemplo para dirigentes e pesquisadores do assunto. Ao pesquisar na documentação 
administrativa de valor permanente desde a década de 1930, busca-se enxergar a política da USP em relação 
aos seus arquivos. O estudo leva as autoras à conclusão de que prevalece no cotidiano universitário, a lógica 
do descaso e/ou improviso, o que explicaria o “não lugar” e a persistente invisibilidade dos arquivos na insti-
tuição.

Diante do exposto, lancemos essa incômoda e provocativa questão: quantos arquivos podem produzir histó-
rias e memórias de suas instituições a partir de suas fontes primárias? Ou, de outra forma: quantos arquivos 
têm sua documentação administrativa avaliada como de valor permanente e organizada? Bom tema para 
uma revista, não?

ENTREVISTA

...o lugar melhor do Arquivo Nacional era, efetivamente, onde esteve de junho de 2000 até 
2011, na Casa Civil da Presidência da República.

Logicamente, para você gerir uma instituição (...) você tem que saber dizer não.

...a maior parte dos cargos de maior remuneração está na gestão, porque a gestão é estratégi-
ca para a instituição como um todo.

Eu não acho que organização de arquivos seja uma coisa exclusiva do arquivista. 

...havia uma pressão enorme pelo impeachment da presidente, e que talvez tivesse que se valer 
de cargos da administração pública (...).

Eis um aperitivo para o leitor. O depoimento de Jaime Antunes tem substância, histórias, exem-
plos e muita experiência derivada dos mais de 50 anos no Arquivo Nacional, 23 como seu di-
rigente maior. Antunes é, sem dúvida, figura singular e emblemática da causa dos arquivos. 

INTÉRPRETES DO ACERVO

Os depoimentos dos franceses Aurélia Michel e Sylvain Souchaud, ambos professores da Universidade Pa-
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ris-Diderot, França, são exemplares no que diz respeito ao papel dos arquivos e das práticas de atendimento 
aos consulentes para o aprimoramento das pesquisas.  

PRATA DA CASA

Esta seção está riquíssima. Veja como trabalha a equipe do Centro de Assistência aos Municípios, liderada 
por Igor Marangone, para prestar orientação técnica às prefeituras e câmaras municipais, no que diz respeito 
à gestão, preservação e acesso à informação. 

Os testemunhos de dirigente de arquivo de prefeitura, Antonio Carlos Galdino, de Campinas, e de responsá-
vel pelo arquivo de legislativo municipal, Reginaldo da Cruz Costa, de Barueri, enriquecem ainda mais a seção. 

ARQUIVO EM IMAGENS

Em referência ao tema da governança, divulgamos imagens históricas do Arquivo Público do Esta-
do de São Paulo que revelam a evolução das construções prediais que abrigaram o APESP ao lon-
go de sua trajetória e imagens inéditas do Fundo Inês Etiene Romeu, recém incorporado ao acervo. 

ESPECIAL 130 ANOS DA ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO 

Entrevista inédita com a professora da UNIFESP Lígia Fonseca. Sensacional! Confira. 

Eunice Prudente: Acadêmica, advogada e mulher negra no mundo do Direito, por Gislene Aparecida dos San-
tos. Em homenagem à colega Dra. Eunice Aparecida de Jesus Prudente. 

Memória da imprensa abolicionista: o jornal A Redempção, por Alexandre Otsuka.

Aproveite e veja como pesquisar o tema escravidão no Arquivo. 

Veja também: reapresentação em vídeo das sempre atuais palestras do seminário sobre a escravidão reali-
zado no APESP. 

IN MEMORIAM ...DO MUNDO

O QUE HÁ DEPOIS DA HISTÓRIA? Sentimento eterno de perda irreparável da história, da ciência e da cultura 
brasileira expressa a sensação de um Brasil que se perdeu.

Aproveitamos para sugerir ao leitor da Revista do Arquivo, que visite o periódico da ANPUH, a atual 
edição da REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA, vol.38 no.78 São Paulo maio/ago. 2018, cujo dossiê é 
Arquivo e História.

Indicamos, particularmente, a leitura do artigo Governança e arquivos: a gestão Luís Henrique Dias 
Tavares no Arquivo Público do Estado da Bahia (1959-1969), assinado por Maria Teresa Navarro de 
Britto Matos, que dialoga fortemente com o tema do dossiê desta edição nº 7. Eis o link: http://www.
scielo.br/pdf/rbh/v38n78/1806-9347-rbh-1806-93472018v38n78-07.pdf (Veja composição completa 
no expediente).
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Congratulamo-nos e agradecemos aos novos conselheiros e colaboradores da 
Revista do Arquivo, nos quais depositamos a nossa expectativa d e fortaleci-

mento, difusão e aprimoramento deste periódico.

NOVOS COMPONENTES DO CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA

Abel Leandro Freitas Rodrigues - Adriana Koyama - Ana Canas Delgado Martins - 
Ana Célia Rodrigues   

Ana Maria Camargo - André Malverdes - André Mota - André Porto Ancona Lopez - 
Anna Szlejcher 

Cândida Fernanda Antunes Ribeiro - Clarissa Moreira dos Santos Schmidt - Daniel Flores 

Gabriel Bevilacqua - Heloísa Bellotto - Ivana Denise Parrela - João Eurípedes Franklin Leal   

Johanna Wilhelmina Smit - Josemar Henrique Melo - Jussara Borges de Lima 

Marcelo Nogueira de Siqueira - Mariana Lousada - Mariana Nazar - Natália Bolfarini Tognoli   

Neire do Rossio Martins - Pádua Fernandes - Paulo Roberto Elian dos Santos  

Ramon Alberch Fugueras - Sonia Maria Troitiño Rodriguez - Vanderlei Batista dos Santos

(Veja composição completa no expediente).
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        Governança Arquivística: um território a ser explorado
 

José Maria Jardim1* 

A teoria e a prática arquivísticas ganharam novas dinâmicas nas últimas três décadas. Esse processo, 
diverso na sua intensidade e complexidade, é mais evidente em algumas realidades sociais do que 
em outras. Porém, perpassa várias “tradições arquivísticas” com impactos na gestão de instituições 
e serviços arquivísticos, na produção científica em Arquivologia e na formação e perfil do arquivista. 

Esses redesenhos na Arquivologia ocorrem sob forte influência das tecnologias da informação, 
da emergência de novos modelos organizacionais, dos princípios do governo aberto e 
das crescentes demandas sociais pelo direito à informação, à memória e à privacidade. 

Diversas interpretações apontam para uma ideia de Arquivologia como ciência ou disciplina científica calcada 
em princípios e técnicas voltados à produção, avaliação, aquisição, classificação, descrição, preservação e 
difusão dos arquivos. Cada uma dessas funções abordadas por Couture e Rousseau (1998) requer várias 
ações por parte do arquivista. Subjacente a todas elas, podemos reconhecer um ato incontornável à sua 
viabilidade: a gestão.

A gestão é um processo inerente ao fazer arquivístico. A gestão arquivística pode ser visualizada como o 
conjunto de aspectos teórico-operacionais mobilizados pelo arquivista e outros profissionais que atuam em 
um serviço ou uma instituição arquivística com vistas à eficiência e eficácia dessas organizações. Pressupõe 
um diálogo frequente com uma Ciência que é fundamental para a Arquivologia: a Administração.

O planejamento, execução e avaliação das diversas funções arquivísticas requer, em variados graus, 
métodos e técnicas da Ciência da Administração. Apesar de a Administração perpassar aspectos macro e 
microarquivísticos, a Arquivologia parece atualmente dialogar menos com essa área do que com outras que 
também lhe são próximas. Talvez a dimensão gerencial tão visceralmente presente na prática arquivística 
tenha, por isso mesmo, se tornado um pouco “naturalizada” na cultura profissional de grande parte dos 
arquivistas. 

A literatura de Arquivologia, dentro e fora do Brasil, apresenta várias lacunas quando o tema é a gestão 
arquivística. A área carece, de modo geral, de um conjunto de noções consistentes e sistematizadas que 
sustentem - amparadas em métodos e técnicas da Administração - as práticas da gestão arquivística. 

Reside aí uma certa contradição já que o arquivista é inevitavelmente um gestor de um determinado tipo 
de recurso vital às organizações: as informações registradas nos documentos que derivam das suas ações. 
A gestão desses recursos arquivísticos transcende a uma concepção redutora de organização dos arquivos, 
seja qual for o seu momento no ciclo documental. Gerenciar serviços e instituições arquivísticos é também 
administrar pessoas, tecnologias da informação, infraestrutura física, legislação, orçamento, ademais de 
requerer um grande conhecimento do contexto contemporâneo das organizações e suas alterações ao longo 
do tempo.

Gerenciar implica gestos de poder. A gestão arquivística, o “governo dos arquivos”, insere-se no exercício 
da autoridade do serviço ou da instituição arquivística para o cumprimento da sua missão. A autoridade 
arquivística legal, se não legitimada por uma adequada gestão arquivística, tende a ser fragilizada.
 
Em termos de administração pública, serviço e instituição arquivísticos podem ser visualizadas mediante o 
que apresentam de comum assim como as suas singularidades. 

“consideram-se instituições arquivísticas públicas aquelas organizações cuja atividade-fim é a 

1* Doutor em Ciência da Informação. Professor Titular do Departamento de Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro (UNIRIO).
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gestão, recolhimento, preservação e acesso de documentos produzidos por uma dada esfera 
governamental ... diferenciam-se dos serviços arquivísticos governamentais... que se referem às 
unidades administrativas incumbidas de funções arquivísticas nos diversos órgãos da administração 
pública, no âmbito dos quais se configuram como atividades-meio ...” Jardim (2012, p.403),

A noção de Governança é historicamente recente.  Data do início dos anos de 1990, impulsionada pelo 
Banco Mundial, sob a perspectiva de novas formas de exercício da capacidade dos governos para produzir, 
implementar e avaliar políticas públicas. Nas três últimas décadas ganhou mais contornos teóricos, sendo 
aplicada em diversos cenários organizacionais, tanto da administração pública quanto no setor privado. 
Como tal, é frequente encontramos termos como Governança Corporativa, Governança de Tecnologia 
da Informação, Governança informacional, Governança ambiental, Governança Fiscal e Tributária etc. 
 

Conforme Gonçalves (2006, p.14), Governança “diz respeito aos meios e 
processos que são utilizados para produzir resultados eficazes” e tem um amplo espectro: 

Pode englobar dimensões presentes na governabilidade, mas vai além. Veja-se, por exemplo, 
a definição de Melo (apud Santos, 1997, p. 341): “refere-se ao modus operandi das políticas 
governamentais – que inclui, dentre outras, questões ligadas ao formato político-institucional 
do processo decisório, à definição do mix apropriado de financiamento de políticas e 
ao alcance geral dos programas”. Como bem salienta Santos (1997, p. 341) “o conceito 
(de governança) não se restringe, contudo, aos aspectos gerenciais e administrativos do 
Estado, tampouco ao funcionamento eficaz do aparelho de Estado” (Gonçalves, 2006, p.3). 

Além dos avanços no setor privado, a Governança ganha cada vez mais espaço em várias instâncias 
do setor público. Uma das instituições públicas com grande comprometimento com o tema é o 
Tribunal de Contas da União (TCU). Ao fundamentar o seu “Referencial Básico de Governança”, o 
TCU distingue e correlaciona duas categorias intrinsecamente relacionadas: Gestão e Governança. 
 

Enquanto a gestão é inerente e integrada aos processos organizacionais, sendo responsável pelo 
planejamento, execução, controle, ação, enfim, pelo manejo dos recursos e poderes colocados 
à disposição de órgãos e entidades para a consecução de seus objetivos, a governança provê 
direcionamento, monitora, supervisiona e avalia a atuação da gestão, com vistas ao atendimento 
das necessidades e expectativas dos cidadãos e demais partes interessadas.(2014, p.32) 

Apesar de ganhar mais densidade teórica e muitos relatos de “boas práticas” que sustentam 
sua pertinência teórica, Governança é uma categoria analítica e um conjunto de métodos 
a ser mais aprofundado em diversas áreas de conhecimento. Porém, essas limitações não 
impedem a busca por modelos de governança aplicáveis a instituições e serviços arquivísticos.  
 
Da mesma forma que Gestão Arquivística, Governança Arquivística não é um tema contemplado 
frequentemente na literatura da área. No entanto, vem sendo objeto de interesse recente. Predominam as 
abordagens sobre a gestão de documentos como instrumento de apoio à governança. Não são, porém, muito 
evidentes os estudos sobre a governança como referência teórica e operacional para a gestão arquivística. 

As possibilidades de construção de modelos de Governança Arquivística requerem 
pesquisas e maior conhecimento de “boas práticas” nos diversos lócus do fazer arquivístico. 
 
No cenário macroarquivístico, especialmente das políticas públicas, a noção de Governança pode favorecer 
novos modos de concepção e implementação por parte das instituições arquivísticas e outros atores. 
 
Os atuais cenários arquivísticos e organizacionais são muitos distintos, por exemplo, daqueles formulados nos 
anos de 1970. Naquele período, a UNESCO patrocinou o modelo de Sistemas Nacionais de Arquivos que foi 
experimentado em diversas realidades sem alcançar, de maneira geral, o sucesso pretendido. Não por acaso, 
após os anos de 1980, a ênfase se deslocou, inclusive nos textos da UNESCO, da ideia de sistemas nacionais 
de informação para a noção de políticas públicas de informação. Políticas arquivísticas e seus recursos de 
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instrumentalização como os sistemas e redes merecem ser (re)discutidos à luz dos desafios arquivísticos atuais. 
A perspectivas sugeridas pela noção de Governança podem favorecer essas discussões e promover inovações 
nos balizamentos teóricos e desdobramentos operacionais de políticas e sistemas/redes arquivísticos. 
 
A noção de Governança Arquivística, no contexto das instituições arquivísticas, envolve um conjunto de 
diálogos, processos e produtos relacionados a vários atores e agências no Estado e da sociedade. Inclui 
não apenas aqueles segmentos diretamente relacionados a dimensões especificamente arquivísticas, mas 
também os atores, cujas ações perpassam, direta ou indiretamente, as políticas e práticas dos serviços e 
instituições arquivísticos. É o caso, entre outros, de políticas e ações relacionadas a Governo Aberto, 
Dados Abertos, Proteção de Dados Pessoais, Programas de Digitalização das Administrações Públicas, 
Patrimônio Cultural, Ciência e Tecnologia, Acesso à Informação Governamental, Controle Social, Educação, 
Bibliotecas, Museus etc.  A interação entre esses atores e suas interfaces com políticas arquivísticas não 
se plasmam exclusivamente no marco da burocracia hierárquica tradicional ou nos limites da autoridade 
arquivística legalmente conferida às instituições arquivísticas. Tampouco poderiam ter lugar sob a lógica dos 
lineares desenhos sistêmicos tão frequentes nas concepções de sistemas nacional e estaduais de arquivos. 
 
A Governança Arquivística sugere a formulação de estratégias e o desenvolvimento de um um conjunto de acões 
em rede e de forma colaborativa. Ultrapassa, portanto, o tradicional  “governo do arquivos”. Não substitui a 
Gestão Arquivística. Ao contrário, reforça o seu papel e sugere inovações que podem torná-la mais consistente. 
Um modelo de Governança Arquivística não se sustenta sem as “boas práticas" inerentes à Gestão Arquivística. 

A construção de modelos de Governança Arquivística requer um maior conhecimento e 
debate sobre o tema por parte dos arquivistas em geral, além de análises aprofundadas de 
experiências nacionais e internacionais de gestão de serviços e instituições arquivísticas. 

Gestão e Governança Arquivística merecem ser contempladas nas agendas de pesquisa e inovação em 
Arquivologia, devidamente enfatizadas na formação de graduação e pós-graduação de arquivistas e outros 
profissionais que atuam na área.
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Jaime Antunes e Governança do Arquivo Nacional: 51 nos de 
vida em comum 

Formação e trajetória 

O Arquivo Nacional foi a minha primeira experiência no mundo do trabalho. Desde estudante 
do segundo grau eu já desenvolvia algumas atividades no Arquivo Nacional, levado por um 
professor de história. Ele achava que eu tinha alguma tendência a trabalhar com fontes, com 
pesquisa e que valia a pena me levar até o Arquivo Nacional para tomar conhecimento dessa 

instituição. Lá eu comecei a minha atividade quando tinha 17 anos e não tinha completado o 
segundo grau. Só deixei de trabalhar no Arquivo Nacional em fevereiro de 2016. 

Durante todo este período eu experimentei diversas atividades, comecei como auxiliar de pesquisa, depois 
fiz curso de arquivologia, que era desenvolvido pelo próprio Arquivo Nacional e esse curso depois deu origem 
ao que é hoje o curso da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UNIRIO. 

Primeiro eu trabalhava como servidor/pesquisador na área de pesquisa do Arquivo Nacional, depois, na 
gestão do Raul Lima, que era um jornalista que assumiu a instituição nos anos 70, fui coordenar a área de 
documentação audiovisual e cartográfica do Arquivo Nacional. Então, o meu encargo, quando eu assumi 
essa coordenação de documentos audiovisuais e cartográficos, era possibilitar uma identificação extensiva 
do acervo e empreender todo um trabalho de identificação de uma massa documental ainda sem estar inte-
gralmente processada. Era uma documentação de todo processo da expansão ferroviária no Brasil vindo do 
século XIX e um pedaço do século XX. 

Quando Celina Vargas assume o Arquivo Nacional nos anos 80, ela me convida para dirigir a área de documen-
tação escrita, que era o maior setor de documentação da instituição e que também estava passando por um 
processo de identificação, de implantação de técnicas modernas de classificação e controle. Eu fico nessa uni-
dade durante os 10 anos da gestão Celina, e com a chegada de Maria Alice Barroso em novembro de 1990, ela me 
chama para ser seu assessor de gabinete e substituto eventual e aí eu sou designado assessor da direção geral. 

Direção: “movimento” pró Jaime 

Eu assumi a direção do Arquivo Nacional não 
por uma questão política, foi uma coisa do acaso, eu era o substituto eventual de Maria Alice Barroso, que 

Para dar mais elementos para a reflexão sobre a governança dos arquivos, a Revista do Arquivo entre-
vistou o mais experiente gestor de arquivos no Brasil, Jaime Antunes da Silva, que trabalhou durante 
51 anos no Arquivo Nacional, sendo 23 anos como seu dirigente máximo. A entrevista foi realizada no 
dia 04 de setembro de 2018, com Marcelo Chaves, Solange Moraes e Camila Brandi.

Jaime Antunes da Silva é Bacharel em Arquivologia pela UNIRIO; bacharel e licenciado em História 
pela UFRJ. Diretor-Geral do Arquivo Nacional desde 1992. Presidente do Conselho Nacional de 
Arquivos de 1994 a 2016. Coordenador-Geral do Centro de Referências das Lutas Políticas no 
Brasil (1964-1985): Memórias Reveladas desde 2009. Presidente da Asociación Latinoamerica-

na de Archivos (ALA), 2011-2014. Membro do Comitê Inter-governamental do Programa de De-
senvolvimento dos Arquivos Ibero-americanos – programa ADAI, desde 1999. Membro do Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro desde 1998. Professor de Paleografia e Arquivística no Curso de História 
da UERJ desde 1983.

Entrevista com Jaime Antunes

“Eu assumi a direção do Arquivo Nacio-
nal não por uma questão política, foi 
uma coisa do acaso”
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ao sair demitida já tinha deixado com o ministro da Justiça a sua carta de demissão. Isso ela me confidenciou 
logo que começou a gestão dela. Portanto, quando o Coronel Jarbas Passarinho deixa o Ministério, ela tam-
bém foi exonerada. O Arquivo Nacional estava ligado ao Ministério da Justiça. Jarbas Passarinho é substituído 
pelo ministro Célio Borja, que era do Rio de Janeiro, que conhecia o Arquivo Nacional e na primeira oportu-
nidade que teve foi procurar o Arquivo Nacional para conversar comigo, enquanto diretor interino e substi-
tuto. Ele disse que soubera da demissão da Maria Alice, que ele tinha muita consideração por ela e que ele 
a consultaria se ela não teria interesse em voltar para o Arquivo Nacional. Maria Alice disse “Não, eu acho, 
ministro, que o Arquivo Nacional deve ser dirigido pelo meu substituto, pelo profissional que lá está, que tem 
atuação bastante intensa na área, já presidiu a Associação dos Arquivistas Brasileiros e houve um movimento 
da Associação em trabalhar pela nomeação dele, Jaime Antunes, que era o s eu presidente”. O Celio Borja, 
então, aquiesceu a indicação dela e me designou diretor permanente. 

Canal direto com ministros, mas “sem cacife político”

E todas as vezes que o Arquivo Nacional tinha dificuldades, eu contatava diretamente o ministro e dizia “o Ar-
quivo está passando por tal dificuldade, teve um problema grave de uma infiltração e necessita urgentemente 
de recursos”. O ministro, na primeira oportunidade, passava no Arquivo Nacional e consultava-nos quanto 
que era necessário para fazer frente aquilo, pegava o telefone e ligava para a área financeira do Ministério 
e dizia, “o Arquivo Nacional está precisando de um recurso de tal monte para fazer frente a uma recupera-
ção emergencial em um dos seus prédios”, e o dinheiro vinha. Os outros ministros que sucederam, e foram 
muitos que assumiram a pasta da Justiça, era uma pasta de alta rotatividade, a primeira coisa que eu fazia 
era procurar o ministro, me apresentava enquanto diretor do Arquivo Nacional e dizia que o cargo estava à 
disposição do ministro para ele fazer a destinação que ele quisesse. Com todos os ministros esse rito foi re-
petido, entretanto, como os ministros que tinham tido muito boas referências da gestão do Arquivo Nacional, 
que nunca passara por nenhuma diligência condenatória do Tribunal de Contas, da Controladoria da União 
e que, portanto, o que garantia as boas práti-
cas na gestão dos recursos públicos, assim viam 
com interesse a minha permanência à frente da 
instituição. 

Então, eu não tive nenhum cacife político, nunca me vali de nenhum contato político para me reter no car-

Pátio do Arquivo Nacional, no centro do Rio de Janeiro

Foto: TOMAZ SILVA/ AGÊNCIA BRASIL. Extraída do site El Pais 06/01/2018

“...eu não tive nenhum cacife político, 
nunca me vali de nenhum contato polí-
tico para me reter no cargo”
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go e tinha gosto por aquilo que eu fazia, passava horas dentro da instituição, me envolvia não só nas áreas 
técnicas, como na área administrativa, e fomos construindo uma excelência no trabalho de controle e gastos 
dos recursos públicos para que pudéssemos realizar obras de monta, de recuperação, logicamente sempre 
contando com o apoio inconteste dos ministros que lá passaram.

Formação da prática e do pensamento arquivístico

O curso de arquivologia, o de biblioteconomia e o de museologia tiveram o seu embrião dentro 
das próprias instituições de memória, o do Arquivo Nacional já precocemente desde início do 
século XX, o de museus começou com a criação do Museu Histórico Nacional e o de bibliote-
conomia na Biblioteca Nacional. Estes três cursos nasceram juntos, portanto, e cada um era 

responsável por ministrar determinadas disciplinas. Mas, eu me engajei nesse curso nos finais 
dos anos de 1960 e início dos 70 e aí eu já desenvolvia algumas atividades na área de pesquisa do Arquivo 
Nacional. Depois percebi que eu precisava ir além de um conhecimento técnico e necessitava ter uma dupla 
formação, então eu fui fazer o curso de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, antiga Universi-
dade do Brasil. 

No Brasil, a gente já vinha tomando ou experimentando alguns surtos de desenvolvimento na arquivística, 
ou arquivologia, começado coincidentemente dentro do Arquivo Nacional, ainda quando surge a 
Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB), num movimento de tentar buscar caminhos para reafirmar a 
profissão de arquivista, na medida em que não havia tantos cursos de formação profissional nos anos 70.  

Buscar caminhos para a arquivologia

Quando eu assumo a direção do Arquivo Nacional nos anos 90, o arquivo já experimentara um surto de de-
senvolvimento e modernização, a partir da gestão de Celina Vargas do Amaral Peixoto, que começa nos anos 
80. Nos anos 70, embora o Arquivo Nacional não tenha tido um grande desenvolvimento na arquivologia, 
ele vinha como um movimento sucessor do impulso que tentara fazer José Honório Rodrigues à frente do Ar-
quivo Nacional nos finais dos anos 50 e início dos 60, quando ele tenta dar um impulso na instituição, não só 
no tange à pesquisa, mas também ao conhecimento da arquivologia. Portanto, quando eu assumo nos anos 
90, a arquivologia no Brasil já vinha trazendo na sua bagagem pequenos fluxos de desenvolvimento que se 
densificam nos anos 80 com a possibilidade que a direção do arquivo percebeu de atrair para o seu quadro 
funcional jovens profissionais de diversas instituições, cariocas principalmente, através de contratos no seu 
programa de modernização. Esse surto de desenvolvimento ocorrido nos anos 80 possibilitaram buscar cami-
nhos para arquivística. Primeiro, introduzir uma 
preocupação no país com a gestão documental. 
Isso foi surgindo dentro dos grupos de discussão 
no Arquivo Nacional e com a possibilidade que 
Celina Vargas encontrara de ter inconteste apoio 
do Conselho Internacional de Arquivos. Para cá 
fluíram muitos profissionais especializados e o 
Conselho deu um apoio fundamental para o Ar-
quivo Nacional. Dos anos 80 para cá, fluíram pro-
fissionais consagrados da arquivística internacio-
nal que vieram discutir com o Arquivo um projeto 
de lei, buscar alternativas para se ter a restaura-
ção de um prédio para que fosse sede definitiva 
da instituição, enfim, caminhos que norteariam a 
busca desse desenvolvimento. Nesse intervalo de 
tempo, o Arquivo, buscou introduzir um curso de extensão ou de especialização em arquivos permanentes, 
com apoio do Conselho Internacional de Arquivos. Esse curso ocorreu durante duas edições e depois não 
mais foi empreendido. 

Quando eu assumo o Arquivo Nacional, eu tinha como metas não só concluir atividades que eu considerava 
fundamentais da gestão anterior, da Celina. Primeiro, recuperar o patrimônio, o prédio tombado que estava 

Jaime Antunes em visita ao APERS

Foto/Informativo eletrônico do Arquivo Público do Estado do Rio 
Grande do Sul (APERS), datado de 10/06/2015
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cada vez mais em ruinas; ao mesmo tempo, trabalhar com o processo que viria a dar na regulamentação da 
lei 8.159, sancionada em 8 de janeiro de 1991. Portanto, estava formada uma estrutura que eu usaria para 
desenvolver todo o meu processo de visão de administração da principal instituição arquivística do país.  

No Ministério da Justiça, mas com lei de arquivos

Na gestão de Maria Alice, que ficou muito pouco tempo à frente do Arquivo Nacional, o processo 
de tramitação da lei 8.159 chega ao fim no Congresso Nacional e o ministro da Justiça, nesse 
intervalo de tempo, exatamente 
em novembro, faz contato com 

a diretora que tinha sido recém 
nomeada e diz que tomara conheci-

mento do projeto de lei que previa que o Arqui-
vo Nacional passaria para a Presidência da Re-
pública, e que ele não admitiria que por um projeto de lei o Arquivo Nacional saísse do âmbito do Ministério  
Justiça; então, que ele indicara à diretora geral do arquivo que, ou se emendaria esses dispositivos da lei no 
Congresso Nacional, ou a lei não sairia. Então, Maria Alice levou o ultimato do Coronel Jarbas Passarinho para 
a equipe inteira que coordenava todas as áreas técnicas da instituição. Nós tomamos, então, uma posição e 
indicamos à diretora de que o corpo técnico da instituição concordava que era melhor ter uma emenda à lei, 
mantendo o Arquivo Nacional subordinado ao Ministério da Justiça, do que não ter a lei, na medida em que 
o país tinha uma carência bastante grande de um ato normativo que regulasse as questões de gestão. 

Situação “exótica” do Conarq

O dispositivo da lei ficou uma coisa insólita, uma coisa como uma certa excrecência legislativa, 
desculpe o termo, porque o Conselho Nacional  de Arquivos foi pensando como uma instituição 
superior, que seria um órgão político, que defenderia políticas para as questões arquivísticas 
do país, tanto públicos quanto  privados, e, de repente, ele acaba com essa emenda  a ser feita 

dentro do Congresso Nacional, onde dizia que o Conselho Nacional de Arquivos seria um órgão 
também da Presidência da República. Ficou o Conselho Nacional de Arquivos vinculado ao Arqui-

vo Nacional. A instituição que tinha por função e competência acompanhar e implementar a política nacional 
de arquivos passa a ser o órgão que vincula o órgão superior, a instancia superior que definiria as políticas. 
Então, fica uma coisa meio exótica. Assim ficamos, mas era melhor ter a lei do que não tê-la, e, logicamente, 
isso definiu o perfil que o Conselho Nacional de Arquivos assumiu a partir da sua regulamentação em 1994.

O Conselho Nacional de arquivos é instalado, em início de dezembro de 1994, pelo Ministro da Justiça Alexan-
dre de Paula Dupeyrat Martins. Logo na reunião de instalação criam-se diversas câmaras técnicas que eram 
fundamentais, que reuniriam profissionais de diversas instituições  para dar plena discussão de questões 
extremamente graves para a questão arquivística. 

 
Governança: atividades meio para o bem das funções finalísticas

Falta gestão dentro das instituições. Você pode ter um profissional com grande conhecimento técnico, mas 
você tem que saber, efetivamente, como gerir orçamentos, como construir orçamentos, como fazer planeja-
mentos, como definir estratégias, o que que vai ser feito primeiro, ou seja, você tem que ter sensibilidade e 
perceber que uma instituição que não tiver uma 
boa área meio funcionando, você não terá uma 
boa área fim desenvolvendo atividades respon-
sáveis. Portanto, a área meio é fundamental; da 
mesma maneira que se você não tem uma boa 
gestão para a documentação primária você vai 
ter péssimos espólios informacionais para o fu-
turo, porque, com uma boa gestão dá para você 
avaliar adequadamente, eliminando aqueles documentos que realmente não tem valor para absorver aque-

“...era melhor ter uma emenda à lei, 
mantendo o Arquivo Nacional subordi-
nado ao Ministério da Justiça, do que 
não ter a lei”

“...tem que ter sensibilidade e perceber 
que uma instituição que não tiver uma 
boa área meio funcionando, você não 
terá uma boa área fim desenvolvendo 
atividades responsáveis”
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les que sejam a essência da informação. Portanto, eu acho o tema governança sempre fundamental, haja 
vista o que ocorreu com o Museu Nacional, que não recebeu da UFRJ os fundos financeiros necessários a sua 
recuperação e salva guarda .
Eu acho que, de uma maneira geral, os arquivos carecem de informação de um programa adequado de 
gerenciamento dos seus recursos, um adequado gerenciamento da sua área fim e do adequado gerencia-
mento para a saída da informação. Porque, se não estão harmonizados o processamento da informação, a 
entrada da informação, o processo desse conteúdo e a saída dessa informação, os arquivos não se divulgam. 
 
Conarq: resoluções para boa governança

Eu não tenho dúvidas de que nas diversas resoluções do Conselho toda essa filosofia sobre governança per-
passava, ou seja, era importante alertar a todos os gestores, e o Conselho regulava não só para o poder exe-
cutivo federal, mas também para os arquivos de uma maneira geral, e que os arquivos deveriam se apropriar 
disso. O arquivo para funcionar como uma ins-
tituição de guarda e preservação ele não pode 
ser visto como um deposito só de documentos, 
mas como uma instituição dinâmica. Ao mesmo 
tempo, alertar que ela é parte integrante de um 
processo da gestão do Estado, quer dizer, ela 
subsidia a gestão do Estado. Tanto é assim que, 
de uma maneira geral, tivéssemos com mais sistemática empreendido os programas de gestão de documen-
tos dentro da administração pública, nós teríamos menos problemas na implantação da lei de transparência 
pública. Embora a lei de acesso à informação do nosso país fale de informação, a gente percebe claramente 
que a informação está contida num documento, em um suporte, portanto, informação aí é sinônimo de do-
cumento de arquivo. 

Então, eu acho que essas disposições legais reiteradas em mais de uma resolução do Conselho Nacional de 
Arquivos, no sentido de que as instituições arquivísticas públicas têm de nascer bem, ou seja, ela tem que es-
tar bem posicionada, ela tem que ter a dotação orçamentaria própria, ela tem que ter autonomia  administra-
tiva  e financeira para poder fazer uma boa gestão da sua função. Porque a instituição pública moderna deve 
ser vista como cabeça de um sistema, ela não é uma instituição em si mesma, ela é uma instituição cabeça de 
um sistema e que deve ter capacidade de orientar de maneira adequada não só os serviços arquivísticos go-
vernamentais, mas também servir de modelo para outras instituições arquivísticas públicas por todo o país.

Governança e dinâmica partidária: o Arquivo é instituição técnica estratégica

O que eu acho fundamental, primeiro que a instituição seja respeitada pelo seu superior. Se 
você não conta com um apoio do seu chefe, que, no caso, correspondia a um ministro de Esta-
do, realmente fica muito difícil você ampliar o seu orçamento. 

A única vez que o Arquivo Nacional foi usado politicamente, foi quando o ministro da Justiça 
era o José Eduardo Cardoso, que era ministro da Dilma e que ele dissera que havia uma pressão 

enorme pelo impeachment da presidente, e que talvez tivesse que se valer de cargos da administração públi-
ca para tentar frear a voracidade com que os partidos estavam por cargos públicos e que se eu via... “eu não 
posso fazer nada, eu sou demissível ou ad nutum, portanto, eu não tenho o poder de permanecer”. E ele me 
disse, “se isso tiver efetivamente que acontecer, como é que você quer que saia o seu ato?”, “eu quero que o 
meu ato saia que eu fui demitido porque eu não estou pedindo pra sair”. Então o ministro assume todos os 
ônus da demissão, portanto será demitido. Ficamos assim combinados, isso levou ainda um tempo rolando, e 
no fim, efetivamente, a proposta foi efetivada, mas o governo fora traído, porque o partido ao qual pertencia 
o personagem que assumiu  o Arquivo Nacional votou a favor do impeachment da Dilma, portanto, deu o 
golpe e, no fim, a partir daí, o arquivo passou a ser especulado politicamente.

O Arquivo Nacional é uma instituição técnica altamente especializada que, pelo seu desenvolvimento, cria 
uma visão estratégica para a construção de um país democrático responsável pela implantação no país, de 
um programa geral de gestão, de uma articulação efetiva com governo eletrônico, ao mesmo tempo com as 
instâncias de governo que norteiam a questão da implantação de sistemas informatizados aplicados à gestão 

“...tivéssemos empreendido os progra-
mas de gestão de documentos dentro 
da administração pública, nós teríamos 
menos problemas na implantação da lei 
de transparência pública”
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de arquivos. De repente, a instituição passa a ser assumida por pessoas que não têm preparo técnico, que 
não tem nenhum olhar de gestão e, portanto, logicamente, o arquivo passou incólume durante toda a minha 
gestão e não foi tensionado por nenhum partido para que assumissem cargos técnicos ou fossem designados 
agentes políticos para assumirem instâncias técnicas da instituição. Eles poderiam ser ligados politicamente 
ao PT, mas desde que tivessem aptidão para as atividades institucionais. 

A questão é reafirmar o arquivo como uma ins-
tituição técnica, como uma instituição estraté-
gica para o Estado moderno. Eu preciso ter uma 
instituição arquivística forte, com condições de 
assumir e ser respeitada na sua voz, ter e voto 
ter voz institucionalmente, mas, para isso, é 
preciso que a instituição seja restruturada, tenha uma boa estrutura técnica, tenha bons orçamentos etc. 
Pelo o que eu acompanho, o Arquivo perdeu orçamentos, perdeu parte da sua atividade. Eu não sei o cami-
nho, eu só sei que sou muito otimista, eu acho que o que foi feito está registrado. Eu não sei quanto tempo 
isso pode durar, quantas outras gestões de ordem política sem nenhuma ligação com a instituição perdurará.

Governança em tempos de crise

Primeiro, num país em crise não é possível que os arquivos passem incólume. Então, o país está 
em crise, não há continuidade, não há verba suficiente, o Estado tem que entender que o in-
vestimento em arquivo também não é barato, investir em preservação digital também não é 
barato e, portanto, não vejo, pelo menos nesse momento, possibilidade com a crise de gestão 

que vivenciamos, que as instituições arquivísticas possam estar plenamente satisfeitas com o 
que vem desenvolvendo. O Arquivo Nacional sofre reveses, mas acredito que a maior parte das 

instituições brasileiras estejam sofrendo o mesmo, porque se você tem uma visão hoje da administração pú-
blica de que tem que economizar, tem de retirar dinheiro e, logicamente, as instituições menos prestigiadas 
são as que sofrem mais, orçamentariamente. 

Se dentro da estrutura do Ministério da Justiça o Arquivo Nacional é a instituição menor, tem vantagens e 
desvantagens. Tem vantagem porque ficam sempre penalizados de cortar orçamento, do menor orçamento 
do Ministério e assim sempre foi, porque é uma instituição pequena, é o menor orçamento. Mas, quando 
há uma determinação de um corte percentual linear no orçamento pequeno, você corta o osso, então, não 
há o que você retirar para manter. As folhas de pagamento são altas e, ao mesmo tempo, sobra pouco di-
nheiro para investimento, para você repor equipamento. Durante muito tempo o Arquivo teve muito apoio 
e conseguiu montar uma boa infraestrutura de tecnologia da informação, pode implantar repositório de do-
cumentos digitais, que foi uma fortuna, mas que o ministro disse que era importante fazer e bancou dinheiro 
sua instalação. 

O lugar dos arquivos

Olha, da mesma maneira dos anos 80 o Arquivo Nacional quando se desenvolvera a minuta do 
projeto de lei de arquivos, ele já indicava que o lugar do Arquivo Nacional era no órgão central, 
porque se o Arquivo Nacional tem o híbrido de ente cultural e ente de gestão. Entretanto, de 
uma maneira geral, os arquivos nascem primeiro para atender uma administração e não dire-

tamente a cultura. Portanto, na minha opinião, o lugar melhor do Arquivo Nacional era, efetiva-
mente, onde esteve de junho de 2000 até 2011, na Casa Civil da Presidência da República, porque 

lá o Arquivo Nacional, quando ele necessitava ter implantação de uma normativa era dado pelo ministro da 
Casa Civil, que é o de maior influência no governo no perfil do colegiado de ministros. Portanto, nós produzía-
mos mais efeitos quando vinculados à Casa Civil da Presidência da República do que ao Ministério da Justiça. 

 
Sequestro de ônibus e reforma no prédio

O Arquivo Nacional obteve recursos no período em que esteve na Casa Civil para reformar o conjunto arqui-
tetônico tombado do Arquivo Nacional, no meio de uma crise de segurança pública no país, que coincide com 
a morte da professora Geisa e do Sandro, que eu os considero os mártires da reforma do prédio do Arquivo 

“...A única vez que o Arquivo Nacional 
foi usado politicamente, foi quando o 
ministro da Justiça era o José Eduardo 
Cardoso, que era ministro da Dilma”



Revista do Arquivo Apresentação Dossiê

 São Paulo, Ano II, Nº 7, p. 12-23, outubro de 2018   21

Nacional. Refiro-me ao assaltante e a professora no ônibus 174, que foi sequestrado no Rio de Janeiro,  e que, 
por falta de habilidade da polícia, ambos foram mortos. O que aconteceu? Era governo do Fernando Henri-
que e ele definiu, por uma medida provisória, pela implantação de um programa de segurança pública para 
o país. E nas disposições finais desse programa vinha indicado que o Arquivo Nacional e a Imprensa Nacional 
sairiam do Ministério da Justiça e passariam para a Presidência da República, ou seja, foi numa crise que o 
Arquivo Nacional foi catapultado do Ministério da 
Justiça. A partir daí o ministro da Casa Civil, Pedro 
Parente, visita o Arquivo Nacional e decide que ele 
vai apoiar a instituição e que vai ajudar a reformar 
o prédio que era da antiga Casa da Moeda, porque 
o Arquivo jamais teria recurso para esse fim. Então, 
ele indaga na reunião, junto com a Associação Cultural do Arquivo Nacional: “se vocês já têm o projeto da 
reforma - e o Arquivo Nacional já tinha o projeto para a reforma - eu me encarrego de arrumar os recursos 
financeiros para poder fazer frente a isso”. Com isso, surge a necessidade de ampliação do seu quadro de 
funcionários, porque o Arquivo ganha o triplo da área que ele ocupava anteriormente e não tinha gente. Na 
época foi assinado um termo de cooperação internacional entre o Casa Civil da Presidência da República e a 
UNESCO. A UNESCO entra no cenário e a Casa Civil passa pra Unesco cerca de 15 milhões de reais, isso em 
2002, para desenvolver um programa de modernização para o Arquivo Nacional completar a obra. Precisava 
de infraestrutura para ocupar o prédio e ao mesmo tempo contratar equipes durante um período, até que se 
avançasse mais as gestões para realização de concurso público. No final de dezembro de 2005 definiram-se as 
vagas que iriam para o Arquivo Nacional, eram cerca de 260 vagas de profissionais entre arquivistas, técnicos 
em assuntos culturais, técnicos em assuntos educacionais, técnicos de arquivos, agentes administrativos, 
médicos, consultores jurídicos, enfim uma gama de profissionais do grande carreirão de cargos do serviço pú-
blico, esse concurso foi feito em maio de 2006 e os novos técnicos assumiram em agosto desse mesmo ano.
 
Nós éramos antes do concurso público, junto com os profissionais contratados por meio da Unesco quase 
400 funcionários. 

 
“Muda Arquivo”: governança e gestão de conflitos

Para você gerir uma instituição, embora você seja egresso deste quadro, você tem que saber di-
zer não, quando eu não concordava com uma coisa eu dizia não, quando eu não tinha certeza 
absoluta de que algo ia dar certo, eu dizia não, porque o papel do gestor não é só dizer sim a 
todas as coisas, eu tinha que saber usar e dosar o não, e nem sempre isso era adequadamente 

identificado. 

Os meus últimos dois anos de gestão foram muito desgastantes, eu tinha que ter muito savoir faire para 
poder levar isso adiante, mas isso jamais me esmoreceu porque eu tinha certeza  de que  eu estava com a 
consciência tranquila, que eu tinha feito esforço para ser equânime com todos, para dar tratamento igual 
para todos e quando os servidores, capitaneados pela Associação dos Servidores do Arquivo Nacional, AS-
SAN, embora a maior parte  dos servidores não integrasse o quadro, deflagravam um processo de greve, eu 
ia verificar se a greve tinha seguido o rito que tinha sido aprovado, que era de utilizar para o serviço público 
as mesmas regras da iniciativa privada, porque 
tinha que haver uma notificação previa, tinha 
que se definir que quantitativo de servidores 
iam  atender as atividades etc. Se isso não era 
cumprido eu notificava o Ministério da Justiça e notificava a Advocacia Geral da União que dava tramite para 
identificar se a greve era justa, se era regular ou irregular e, na maioria das vezes, a greve foi considerada 
ilegal, porque efetivamente não cumpriam o rito. É um direito de protestar, mas desde que todos sigam o 
rito, e seja garantido o direito de ir e vir na instituição também deve ser do servidor que não deseja fazer a 
greve. Nem sempre isso era efetivamente compreendido e logicamente começou um movimento do “muda 
Arquivo”, porque me consideravam velho demais, ultrapassado demais e que tinha que ser “muda Arquivo”, 
como se uma negação de que a idade pode ser uma negativa do que você perdeu a capacidade de refletir e 
raciocinar, e, efetivamente, deu no que deu, o “muda Arquivo”, efetivamente. 

“...Para você gerir uma instituição, você 
tem que saber dizer não”

“...o lugar melhor do Arquivo Nacional 
era, efetivamente, onde esteve de ju-
nho de 2000 até 2011, na Casa Civil da 
Presidência da República ”
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Governança: gestão e preservação

A primeira coisa que eu fiz quando o Arquivo Nacional recebeu as chamadas Funções Comis-
sionadas Técnicas (FCT’s), que eram aquelas primeiras gratificações que vieram do Ministério 
do Planejamento, eu disse que eu ia constituir uma área de gestão forte, então, reservei as 
maiores FCT’s para a equipe de gestão de documentos. A gestão de documentos é estratégica 

para a instituição, porque para recolher na instituição tem que saber como será recolhida, ne-
nhum documento entra na instituição sem que ele não esteja devidamente organizado, descrito 

e controlado. Portanto, eu preciso de uma gestão forte. Efetivamente, transferi uma equipe que funcionava 
junto ao setor de pesquisa, mas que levantava dados e informações da estrutura da administração pública 
federal. Eu falei, eu preciso da equipe do MAPA trabalhando em estreita cooperação com a equipe da gestão, 
porque eu preciso saber qual é a gênese histórica dos órgãos produtores de documentos da administração 
pública, desde a origem mais remota até o presente. 

Isso ocorre em 2002, porque aí toda a equipe de pesquisa do MAPA foi estruturada e as pessoas puderam 
se juntar; fiz reuniões no que era o então auditório no prédio F, ainda nós não tínhamos ocupado o prédio 
restaurado, para gente discutir a questão da estratégia da gestão de documentos para a instituição. Porque 
eu via primeiro a gestão de documentos, pois ela é 
a face de entrada do arquivo, quer dizer, quem faz 
contato com os órgãos produtores é a gestão de do-
cumentos. Eu precisava de gente com capacidade, 
articulada, gente com discurso adequado que fos-
se devidamente preparada, e com isso nós fomos 
montando essa equipe. Havia gente especializada 
em avaliação de documentos, gente que sabia perfeitamente a metodologia da construção  de códigos e 
tabelas de temporalidade e uma equipe que foi sendo montada. 
Não houve nenhuma reação contrária, porque todos os profissionais com formação universitária tiveram 
uma FCT de bom nível. Outras FCT’s de maior valor ficaram com as chefias e com o grupo de pesquisadores 
que não tinham nenhuma chefia imediata, mas que formavam esse núcleo duro da gestão de documentos 
dentro da instituição. 

 
Governança: arquivo como lugar multidisciplinar

Por uma contingência dos fatos, ou do destino, o Arquivo Nacional sempre teve convivência de 
arquivistas formados e arquivistas não formados, porque muitos funcionários, como agentes 
administrativos, foram estimulados a fazer os seus cursos universitários e muitos procura-
vam fazer o curso de arquivista, portanto eram arquivistas de direito, mas não podiam ser 

enquadrados como tal, porque eram funcionários de nível intermediário. No concurso, embora 
eu tivesse feito questão que tivesse o maior número possível de arquivistas,  entraram também 

historiadores, sociólogos, químicos, biólogos e estes começaram a conviver. Eu acho que numa instituição, 
num arquivo histórico, um arquivo público tem que ter a convivência de profissionais de diversas especializa-
ções para que o trabalho seja harmonioso. Eu não acho que organização de arquivos seja uma coisa exclusiva 
do arquivista. E como havia muitos profissionais com uma sólida formação, com tempo de trabalho ou de 
missões etc., esses jovens profissionais também encontraram na instituição espaços de aperfeiçoamento 
para o seu conhecimento adquirido na academia.

 
Conarq como legado

Em nenhum momento eu lastimo que o perfil do Conarq, vinculado ao Arquivo Nacional, fosse 
técnico, porque o Brasil necessitava de tantas normas, tantas normativas de diversas nature-
zas, que ia desde como avaliar ou de como preservar, ou como salvaguardar documentos já 
que nós temos hoje um legado considerável de normas e procedimentos técnicos para organi-

zação ou descrição de um documento bem como para a boa gestão e preservação de documen-

“...eu disse que eu ia constituir uma 
área de gestão forte (...)   A gestão 
de documentos é estratégica para a 
instituição”
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tos digitais. Portanto, eu acho que embora com as críticas que eram levantadas para o Conarq, que este não 
definia as políticas, mas ele discutia e aprovava um corpus de normas de grande importância para o país. Eu 
acho tambémque uma política só com guidelines, 
ou com diretrizes,  ou orientações não se firma em 
pé se não tem um bom arcabouço teórico meto-
dológico construído, e isso a arquivologia brasileira 
o tem. Então, eu acho que isso foi uma excelente 
contribuição do Conselho Nacional de Arquivos, embora ele seja fruto de um trabalho colegiado, mas eu 
não tenho dúvida de que uma parte dessas conquistas se deve também à minha determinação em fazer. 

O Museu Nacional somos nós

Eu acho que os governos têm que estar sensibilizados para esse fim. Eu li recentemente uma entrevista de 
que nos planos de governos dos atuais candidatos à Presidência da República o termo ‘museus’, não é nem 
‘arquivos’, aparece no programa da Marina [REDE] e do PT, nenhum outro plano de governo se dedica a isso. 
Então, enquanto os governos não vislumbrarem essas instituições e que estas instituições museus, arquivos e 
bibliotecas são parâmetros de desenvolvimento, eu acho que os arquivos terão sempre que lutar com muita 
dificuldade para garantir que eles estejam em condições adequadas, porque muitas vezes as dotações orça-
mentarias que lhe são destinadas são ínfimas, mal dão para manutenção simplista do órgão e, portanto, neste 
momento, eu acho que nos arquivos, museus e bibliotecas que não tenham se modernizado, que não estejam 
em  equipamentos modernos, construídos especificamente para esse fim, que já tenham sido dotados de sis-
temas de detecção e extinção de sinistro, estão todas em risco,  literalmente todas em risco. Que a tragédia 
seja um alerta e que esse alerta não seja esquecido e que essa perda deste patrimônio, que não é só do país, 
é da humanidade, se perdeu tudo e anos e anos de pesquisa acadêmica desenvolvida por cientistas que se 
dedicavam, porque é a instituição científica mais antiga do nosso pais. E tem que se se manter essa chaga 
acessa. O incêndio foi extinto, mas a gente tem que criar movimentos contínuos para que isso não se apague 
jamais da memória do povo brasileiro, e quem nunca foi ao museu ouviu falar de um museu queimando e 
que perda tem a perda de qualquer órgão patrimonial. Portanto, eu acho que o museu como missão continua 
vivo, a partir das cinzas e que, de uma maneira geral, isso sirva de elemento de lembrança aos governantes 
brasileiros para que as instituições patrimoniais, culturais arquivos, bibliotecas e museus têm que ser dotados 
de autonomia  administrativa e financeira, tem que ter orçamentos, tem que ter equipamentos adequados, 
enfim tem que ter estrutura que preserve esse patrimônio do presente para o futuro.

Mas eu tenho confiança de que estamos no caminho e espero que seja duradouro para que a gente possa ter, 
no olhar dos novos governantes, com políticas mais adequadas para preservação de nosso país. 

“...enquanto os governos não vislumbrarem essas instituições e que 
estas instituições museus, arquivos e bibliotecas são parâmetros de 
desenvolvimento, eu acho que os arquivos terão sempre que lutar 
com muita dificuldade (...) Que a tragédia seja um alerta”

“...Eu não acho que organização de 
arquivos seja uma coisa exclusiva do 
arquivista”
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Revista do Arquivo publicará suplemento com artigos sobre            
governança nos arquivos

A edição nº 7 da Revista do Arquivo, a ser publicada no final de outubro próximo, traz como tema do dossiê 
de artigos Governança dos arquivos: desafios para a gestão e para a memória.

Inspirado no tema proposto pelo Conselho Internacional dos Arquivos (ICA) deste ano e reconhecida sua 
pertinência na atual conjuntura do país, especialmente em relação aos arquivos e instituições congêneres, a 
temática foi proposta para a Revista e uma grande expectativa foi criada em torno da produção científica sob 
a forma de artigos.

Em que pese a importância da abordagem desse tema, os resultados não foram os esperados e isto provocou 
reflexões para compreender o ocorrido. Seria este um tema de pouca penetração (ou de interesse) no âmbito 
da academia? A chamada de artigos teria falhado no diálogo com o público alvo? Os profissionais da área têm 
tido oportunidade de refletir sobre políticas e relações que condicionam suas práticas cotidianas? Afinal, mui-
tas produções não foram aprovadas por falta de diálogo com o tema sugerido, não obstante os bons objetos 
de pesquisa propostos.

As reflexões e participação nas comemorações da Semana Internacional de Arquivos de 2018 atestam a im-
portância do tema. Por este motivo, os editores da Revista do Arquivo reafirmam o desafio! Será produzido 
um suplemento da Revista com artigos que contemplem os aspectos propostos na chamada de artigos da 
Revista nº 7 (ver ao lado), a ser publicado em 7 de junho de 2019, no evento em comemoração ao Dia Inter-
nacional dos Arquivos.

Convidamos você a elaborar artigo e submetê-lo à Revista até o dia 11 de março de 2019. O tema da gover-
nança é de suma importância para aqueles que se dedicam à causa dos arquivos, seja no campo da prática, 
seja no plano do esforço teórico. Recomendamos a leitura do texto introdutório a esta edição, assinado por 
José Maria Jardim!

Marcelo Antonio Chaves

Editor da Revista do Arquivo 
São Paulo, 29 de outubro de 2018.
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CHAMADA DE ARTIGOS 
SUPLEMENTO JUNHO DE 2019

 
Periódico do APESP abre chamada para envio de artigos sobre o tema

Governança dos arquivos: desafios para a gestão e para a memória

Este será o tema central do Suplemento da Revista do Arquivo, a ser lançado em junho de 2019. A governança 
dos arquivos, enquanto instituição, sugere temáticas variadas e que devem estimular a reflexão de gestores 
e estudiosos: 

• Administração de arquivos; 

• Gestão de pessoas nos arquivos; 

• Desafios para formar, capacitar e manter equipes técnicas especializadas nos arquivos;

• 40 anos da regulamentação da profissão de arquivistas e de técnico de arquivo;

• Jurisdição e o lugar do arquivo na administração; 

• Micropolíticas nos ambientes dos arquivos; 

• Gerenciamento de prédios e equipamentos de arquivos; 

• Ética profissional nos arquivos; 

• A gestão dos arquivos, a política e suas redes de poder; 

• Legislação e relações de trabalho nos arquivos; 

• Condições de trabalho nos arquivos; 

• Sustentabilidade política nos arquivos; 

• Sustentabilidade financeira nos arquivos; 

• Arquivos e planos estratégicos; 

• Gestão de arquivos em situações de conflitos; 

• Aspectos da governança no âmbito da 1ª Conferência Nacional de Arquivos (CNARQ);

• Estratégias para boa governança.

Eis apenas um pequeno leque de abordagens possíveis e atuais que convidam gestores e pesquisadores à 
produção intelectual sobre o tema para difusão no Suplemento da Revista do Arquivo, a ser publicada em 
junho de 2019.

Pedimos que os trabalhos sejam enviados até dia 11 de março de 2019 para o e-mail revistadoarquivo@
arquivoestado.sp.gov.br, observando-se as normas estabelecidas para esta publicação disponibilizadas no 
link: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/normas_para_publicacao.php.
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Uma reflexão sobre os limites da Gestão de Documentos na  
governança dos arquivos públicos

 
Antonio Carlos Galdino1*

Resumo

O artigo busca reavaliar a conceituação usual sobre a Gestão de Documentos, como parte integran-
te do que deve ser a boa governança da instituição arquivística. Para analisá-la, lança mão da teo-
ria das organizações do sociólogo brasileiro Alberto Guerreiro Ramos, que sustenta a tese da existên-
cia de duas racionalidades nas organizações, a funcional e a substantiva. Sugere-se, primeiramente, 
que a atuação das instituições arquivísticas, mais próxima da racionalidade substantiva, estará em per-
manente tensão com as dinâmicas de gestão documental de arquivos correntes, que tende para a ra-
cionalidade funcional. Sugere-se também pensar por meio da noção de Gestão Arquivística, o con-
junto de práticas diferenciado no interior da Gestão de Documentos e específico da governança das 
instituições arquivísticas, cuja finalidade é a formação, proteção e acessibilidade de patrimônios arquivísticos.

Palavras chave: Gestão de Documentos. Governança. Gestão Arquivística. Racionalidade Substantiva

Abstract 

The article seeks to reasses the usual conception about Records Management as an integral part of what should 
be the good governance of the archival institution. In order to analyze it, we make use of the theory of organiza-
tions of Brazilian sociologist Alberto Guerreiro Ramos, who supports the thesis of the existence of two rationali-
ties in organizations: functional and substantive. First we suggest that the performance of archival institutions, 
closer to substantive rationality, will be in permanent tension with the dynamics of documentary management 
of current archives, which tends towards functional rationality. Then, we think through the notion of Archival 
Management, the set of practices differentiated within the Records Management which is specific to the gover-
nance of archival institutions, whose purpose is the formation, protection and accessibility of archival heritages. 

Keywords: Record Management. Governance. Archival Management. Substantive rationality

 
Introdução

A necessidade do dialogo interdisciplinar da Arquivologia com a áreas de conhecimento relacionadas às chama-
das Ciência da Administração, Ciência Política e Sociologia das Organizações, entre outras, é indiscutível. O moti-
vo é evidente, as instituições arquivísticas historicamente nasceram como órgãos especializados no interior de 
instituições estatais e de governo político. Desse modo, a preocupação com a temática da “governança” das ins-
tituições arquivísticas públicas, pode ser vista como parte de um processo de empréstimos conceituais daquelas 
áreas de conhecimento, iniciado em meados do século passado, para buscar responder problemas práticos, com 
os quais formulações tradicionais do pensamento da arquivologia não foram capazes de lidar adequadamente. 

A aplicação de conceitos de um campo de conhecimento por outro campo de conhecimento deve se dar 
por meio de um exercício de verificação de adequação, pois corre-se o risco de se encobrir problemas ao 
invés de esclarecê-los.  A noção de “governança” possui a sua antecessora histórica, a noção de “gestão” 
ou management, originadas ambas da área de conhecimento das chamadas Ciências da Administração. 

1* É mestre em Ciência Política e Doutor em História pela UNICAMP. Coordenador de Arquivo Municipal de Campinas desde 

2002. 

Artigos
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No entanto, o termo “governança” ou governance, no original em inglês, diferente do termo “gestão”, ad-
quiriu uma variedade de usos e significados, inicialmente com ênfase no mundo empresarial, como “go-
vernança corporativa” e, posteriormente na esfera estatal, como “governança pública”, aos quais a “go-
vernança de arquivos” ou “governança arquivística” se adicionam como novidade. O risco dessa profusão 
de usos é a banalização do termo, e sua perda de utilidade, como observa Owen Hugues (2010, 87). 

Dada a advertência acima, se tomarmos como legítima a questão de uma boa governança arquivística, 
um dos pontos centrais, naturalmente, incidirá na questão do balanceamento entre as funções da “ges-
tão” e da “memória”. Deve-se questionar por quais meios e com que escopo a instituição arquivística pú-
blica pode e deve cumprir o papel de serviço de arquivo da organização estatal da qual faz parte, e por 
quais meios e com que escopo ela deve funcionar como um serviço para a sociedade, cuja função princi-
pal deve ser, segundo o ponto de vista aqui adotado, a formação, proteção e acessibilidade de patrimô-
nios arquivísticos. De que forma entender a articulação entre esses dois polos da atividade arquivística?121 

A proposta deste texto é problematizar o tema da Gestão de Documentos como parte essencial da refle-
xão teórica e estratégica para a boa governança das instituições arquivísticas. Examinaremos a seguir os 
aspectos relevantes que pudemos colher de uma pequena parcela da literatura arquivística sobre a Ges-
tão de Documentos e identificaremos os problemas que nos parecem centrais para a análise aqui proposta.

A lei nº 8159, de 8 de janeiro de 1991, que estabeleceu o quadro legal da Gestão de Documentos no Estado 
brasileiro, em seu artigo 3º, define:

Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas 
referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corren-
te e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

A definição, juntamente com outras complementares que a mesma lei formula, aparenta uma clareza meri-
diana para os profissionais da área arquivística e é repetida até hoje como um mantra em artigos acadêmicos, 
documentos técnicos produzidos por instituições arquivísticas e em normas legais relacionadas ao problema. 

A Gestão de Documentos (GD) tal como a definida pela nossa lei de arquivos, reproduz definições simi-
lares presentes na legislação de inúmeros países, bem como formulações técnicas adotadas pelos pro-
fissionais de arquivo nesses países.232 Como é amplamente sabido, todas elas têm como matriz direta ou 
indireta o Records Management, nascido entre as décadas de 1940 e 1950 nos EUA e que é hoje conside-
rado consensualmente um elemento da identidade da arquivística moderna em nosso campo profissional.

O processo de difusão internacional da GD se deu e continua acontecendo em diferentes ritmos e modos, obe-
decendo às particularidades nacionais de cada país, em alguns com maior sucesso e em outros enfrentando di-
ficuldades maiores. No caso do Brasil, os resultados práticos na administração estatal, após vinte e sete anos de 
vigência da lei de arquivos, são pouco significantes. Não há dados sistemáticos a demonstrar cabalmente tal afir-
mação, mas as poucas reflexões sobre o assunto parecem indicar ser essa uma avaliação muito próxima da reali-
dade.  (JARDIM, 2013 e 2015; INDOLFO, 2013). Esse quadro é sentido e vivido no cotidiano pelos profissionais de 
arquivo que atuam na área pública. E, neste momento, torna-se no mínimo recomendável buscar uma reflexão 
que auxilie a compreender as causas do insucesso do desenvolvimento de uma política de GD no Estado brasileiro. 

No estudo sistemático, e talvez o mais completo sobre o tema, Joaquin Llansó i Sanjuan, sustenta que o con-
ceito de Gestão de Documentos “agrupa uma pluralidade de práticas distintas.” (LLANSÓ I SANJUAN, 1993, 
240). A variedade de soluções, mais ou menos eficazes, nas diversas realidades institucionais e histórias na-
cionais são recenseadas nessa obra, abordando as experiências dos EUA, Canadá, Inglaterra, Alemanha, Itália 
e França. O alerta do autor é que não se pode transferir sistemas de gestão de um país para o outro, fora do 
contexto histórico e institucional de origem, pois a “prática [arquivística] dos diferentes países é demasiado 

21 Para efeito de exposição, a noção de patrimônio arquivístico é entendida neste texto como uma forma específica de patrimônio 
cultural, intercambiável com a noção de memória. Deixamos registrado o reconhecimento de que essa opção deveria ser justificada 
mais pormenorizadamente, o que não é possível nos limites deste artigo. 

³2 A obra de Llansó I Sanjuan (1993) é inteiramente dedicada a apresentar as definições e experiências de Gestão de Documentos; 
para uma apresentação resumida e clara de definições representativas, veja-se José Maria Jardim (2015).
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específica para que se possa elaborar uma teoria geral válida para todos eles.” (LLANSÓ I SANJUAN, 1993, 242). 

O argumento que pretendemos apresentar neste ponto vai além da afirmação de que a GD agru-
pa uma pluralidade de práticas nacionais.  Sustentamos que o conceito de GD não só é am-
bíguo como nomeia práticas que não são coincidentes e que podem, conforme o contex-
to organizacional em que sejam implementadas, tornar-se incongruentes ou mesmo conflitivas 
entre si, do ponto de vista dos interesses estratégicos dos diferentes agentes nelas envolvidos.  

Não se propõe aqui a análise de modelos específicos (o continuum ou o da arquivísti-
ca integrada), embora seja óbvio que a adoção de um ou outro modelo possa interferir positi-
vamente ou negativamente nas práticas da GD. O que pretendemos abordar antecede o pro-
blema dos modelos de ação arquivística, e adota a presunção de que há causas contextuais, ou 
objetivas, para a existência de práticas diferentes e mesmo autônomas de GD que podem não correspon-
der às expectativas de atuação dos arquivistas ou mesmo, em determinadas circunstâncias, contrariá-las.

O primeiro aspecto que deve ser analisado diz respeito à profissão do records managers nos EUA, coexis-
tindo com a profissão do arquivista. Não nos parece que tenha sido objeto da devida atenção, sobretu-
do entre nós brasileiros, o papel essencial desempenhado por esse profissional no êxito do Records Ma-
nagement (RM) norte-americano. Uma das razões para isso é a interpretação que atribui a gênese do RM 
como se fosse atividade própria e comandada por arquivistas, uma vez que o Arquivo Nacional dos EUA 
foi formalmente o órgão encarregado de sua implantação desde a década de 1950. Assim, por exemplo, 
o artigo de Philip Brooks, de 1940 (BROOKS, 2012) na sua tradução brasileira, é apresentado como pro-
vavelmente a fonte primeira da formulação da GD.13  No entanto, é essencial perceber que a preocupa-
ção expressa por Brooks, e outros, e sistematizada por Schellenberg (2006), é o problema da avalia-
ção de documentos, ou, mais precisamente, de que maneira, aplicando quais princípios e metodologias, 
o arquivista pode fazer a seleção de melhor qualidade possível (que implica problemas quantitativos 
também, no sentido de selecionar quantidades manuseáveis) de conjuntos de documentos considera-
dos relevantes para serem destinados à custódia definitiva nos repositórios das instituições arquivísticas. 

O aspecto fundamental a ser salientado é que a convivência entre record managers e arquivistas foi e ain-
da é marcada por uma tendência dominante de autonomia dos primeiros em relação aos segundos. Aqui 
a observação de Llansó i Sanjuan, de que a coexistência das duas profissões resultou de uma “dualidade 
de interesses” entre as repartições governamentais e as instituições arquivísticas, indica uma chave expli-
cativa essencial. Esses interesses distintos são obviamente “a gestão cotidiana dos documentos”, de um 
lado, e, de outro, “a preservação de documentação com valor histórico”. (LLANSÓ I SANJUAN, 1993, 227). 

Uma evidência clara da autonomia a que nos referimos é a formação de associações de RM autônomas 
em relação às dos arquivistas. Uma das primeiras foi fundada em 1947, o National Records Manage-
ment Council, cujo presidente Emmett Leahy teve papel importante na elaboração no Federal Records 
Act de 1950. Em 1955 foi fundada a Association of Records Managers and Administrators, a ARMA, que 
em 1975 tornou-se ARMA internacional. Essa Associação representa até os dias de hoje os profissionais 
da área, inclusive com periódico próprio o Records Management Quarterly, editado desde de 1967.24 En-
fim, os records managers se organizaram e se mantêm como profissão independente dos arquivistas. 

Pois bem, podemos verificar na literatura arquivística norte-americana e canadense inúmeros textos que 
constatam os pontos de divergência prática entre records managers e arquivistas, em que se opõe técnicas 
arquivísticas de organização, de acessibilidade e destinação voltadas para o atendimento da organização pro-
dutora, dispensando ou mesmo dificultando a aplicação de técnicas descritivas e de avaliação. Um exemplo 
significativo, que tematiza esse problema, é o conhecido artigo de Jay Atherton (1985) em que este arquivista 
canadense propõe o modelo do “continuum” documental como alternativa ao modelo do ciclo de vida. Ather-
ton, naquele texto, considera que o ciclo de vida havia sido útil para promover um senso de ordem por meio 
de uma abordagem sistemática para o gerenciamento de conjunto da “informação registrada”, mas dirige-lhe 
a crítica contundente e que a “aderência estrita aos seus princípios mina qualquer tendência para uma coo-
peração e coordenação maiores de arquivistas e records managers.” (ATHERTON, 1985, 47) A proposição do 

⁴3 É interessante notar que o tema da seleção de documentos já fora tratado por Oliver Holmes (1938), antes de Brooks. 
⁵4 Sobre o National Records Management Council veja Isabelle Guérin (1954). 
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modelo continuum por Atherton teve, assim, a pretensão central de influir para melhorar o entendimento e 
a convergência de ações entre arquivistas e records managers.15

Soma-se nesse contexto de autonomização das duas profissões, outra observação de Llansó i Sanjuan, para a 
qual gostaríamos de chamar a atenção. Este autor afirma que a implantação do RM na administração pública 
dos EUA, e aqui está um elemento importante, teve como característica a proeminência do fator rentabilida-
de sobre o conceito de patrimônio cultural (LLANSÓ I SANJUAN, 1993, 227). Em outras palavras, a dualidade 
de interesses teria pendido para um dos lados, em detrimento do outro. 

Não nos parece fora de propósito, por razões que ficarão claras a seguir, sustentar a hipótese de uma correla-
ção forte entre a existência de “gestores de documentos” autônomos em relação às instituições arquivísticas, 
a implantação exitosa de programas de Gestão de Documentos (o caso dos EUA) e o predomínio de uma vi-
são, que chamaremos de funcional, onde a questão da eficiência se sobrepõe à preocupação com a formação 
do patrimônio arquivístico. 

Racionalidade funcional e racionalidade substantiva

Pretendemos, nesta seção, propor uma interpretação da “dualidade de interesses” presente na GD, buscando 
apoio nas ferramentas da Sociologia das Organizações, que nas últimas décadas consolidou um arsenal ana-
lítico e crítico para a investigação sobre as organizações no mundo atual.

Buscaremos fazê-lo utilizando a abordagem pioneira do sociólogo brasileiro Oliveira Guerreiro Ramos (1983, 
1989), que delimitou um campo de reflexão e pesquisas, amparando-se em uma leitura ampla de filósofos, 
sociólogos, historiadores e economistas.26 De maneira muito resumida, pode-se dizer que a tese central de 
Guerreiro Ramos é a de que existe uma diferenciação entre duas racionalidades que permeiam as organiza-
ções humanas, a racionalidade funcional ou instrumental e a racionalidade substantiva. Ambas estão pre-
sentes em todas as organizações humanas, seja uma empresa, sejam as organizações sociais, associações de 
qualquer natureza ou organizações estatais, predominando uma ou outra, em permanente tensão. 

Para Guerreiro Ramos, a racionalidade funcional pode ser caracterizada como aquela que governa atos arti-
culados com outros atos tendo em vista um objetivo predeterminado e pela qual tais atos são avaliados não 
pela qualidade intrínseca, mas pelo seu maior ou menor concurso para o objetivo estabelecido. A raciona-
lidade substantiva, por sua vez, governa as ações intrinsecamente inteligentes, isto é, que se baseiam num 
conhecimento lúcido e autônomo em relação aos fatos, avaliando-as pela sua acurácia intelectual, pela sua 
dimensão ética e pela autorrealização do indivíduo. (GUERREIRO RAMOS, 1983, 38-39).

Na redefinição de Maurício Serva (1996, 1997) o principal continuador da perspectiva aberta por Guerreiro 
Ramos, a ação racional funcional ou instrumental é “baseada no cálculo, orientada para o alcance de metas 
técnicas ou de finalidades ligadas a interesses econômicos ou de poder social, através da maximização dos 
recursos disponíveis”; e a ação racional substantiva é definida como orientada para duas dimensões, “na 
dimensão individual, que se refere à autorrealização, compreendida como concretização de potencialidades 
e satisfação; na dimensão grupal, que se refere ao entendimento, nas direções das responsabilidade e satis-
fação sociais.” (SERVA, 1997, 22).

É interessante salientar que Guerreiro Ramos é um dos precursores da crítica à corrente dominante das es-
colas de Administração, à qual diversos autores hoje denominam Gerencialismo, ou Ideologia Gerencialista, 
ao questionar o unilateralismo da visão gerencialista tradicional, focada exclusivamente na racionalidade 
funcional das organizações e na “sociedade centrada no mercado”. 

O Gerencialismo como movimento prático nasceu ligado ao capitalismo industrial norte-americano, no sécu-
lo XIX, expandindo-se e metamorfoseando a partir da Segunda Guerra Mundial em um conjunto de técnicas, 
procedimentos e valores calcados unilateralmente no mercado e cada vez mais aderentes aos desdobramen-
tos do mercado capitalista. Embora se apresente como ciência com pretensões de objetividade, o Gerencialis-
mo pouco se interessa por produzir conhecimentos, mas em alcançar “resultados” e desenvolver ferramentas 

⁶5 Além dos citados artigos de Brooks e Holmes, pode-se encontrar diversos artigos que tematizam a necessidade de cooperação 
das duas profissões, desde a década de 1940 como do próprio Emmett Leahy (1949) e de Morris Radff (1959). Para o tratamento 
mais detalhado dessa autonomização veja LLANSÓ I SANJUAN, 1993, 28-33.
⁷6 Para uma apresentação à obra de Guerreiro Ramos veja-se SOUZA & ORNELAS (2015)
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de eficiência. Nesse sentido, seu viés é normativista e tem o seu discurso organizado e compromissado com 
pressupostos tais como “eficiência”, “mercado”, “liderança” etc, sem colocá-los em discussão crítica. Este 
conjunto de críticas seríssimas ao Gerencialismo são endossadas, de um modo geral, por inúmeros autores 
de diferentes disciplinas e vertentes de pensamento.1

Após essa breve digressão sobre a sociologia de Guerreiro Ramos, e das críticas ao Gerencialismo, argu-
mentaremos a seguir que a Gestão de Documentos, do ponto de vista das organizações, tende para 
a racionalidade funcional e que a Gestão de Documentos, do ponto de vista da instituição arquivísti-
ca, tende para a racionalidade substantiva, se pensadas ambas nos termos da teoria do sociólogo brasi-
leiro. Faremos a distinção entre Gestão de Documentos Correntes (GDC), correspondendo ao que, 
no contexto dos EUA, são as práticas dos records managers e Gestão Arquivística (GA), que corres-
ponderia às práticas propriamente arquivísticas, ainda que incidindo também no terreno dos arqui-
vos correntes. Para efeito de exposição, segmentaremos a análise em três aspectos, que na realida-
de não são separados, para buscar identificar mais claramente as diferenças entre GDC e GA, a saber, 
as técnicas organizacionais de arquivo, a finalidade da destinação e, por fim, o regime de acessibilidade. 

a) As técnicas organizacionais de arquivo

Quais as técnicas aplicadas à organização e identificação dos documentos? Obviamente elas de-
vem atender a determinadas necessidades. Quais são as necessidades nos arquivos correntes? 

A definição sintética de Schellenberg do que pode ser entendido como GDC, é perfeita para os nos-
sos propósitos. Segundo ele, a administração dos arquivos correntes deve fazer com que os documen-
tos sirvam às finalidades para as quais foram criados “da maneira mais eficiente e econômica possível”.  

“Os documentos são eficientemente administrados quando uma vez necessários podem ser 
localizados com rapidez e sem transtorno ou confusão; quando conservados a um custo míni-
mo de espaço e manutenção enquanto indispensáveis às atividades correntes; e quando ne-
nhum documento é preservado por maior tempo do que o necessário para tais atividades, a 
menos que tenha valor continuo para a pesquisa ou outros fins.”  (SCHELLENBERG, 2007, 68)

 
A GDC está na ordem da técnica entendida como “mecânica” das atividades governamentais (SCHELLENBERG, 
2006, 82). Nesse âmbito, a GDC, ou serviço de arquivo corrente, é um ramo especializado de atividade interno à 
organização produtora, uma atividade meio da mesma. Suas comunidades de usuários são os indivíduos que com-
põem a organização produtora e sobretudo os que incorporam os diversos centros de poder ou atividades decisó 
rias e técnicas intelectuais, e que compõem os diversos estratos da burocracia estatal.2

Para estas comunidades de usuários, os documentos que compõem os arquivos correntes têm va-
lores de uso derivados das ações das quais foram instrumentos constitutivos e das quais são ins-
trumento de prova ou informação. Significa isto, que para cada ação corresponde uma ou algu-
mas unidades documentais compostas, isto é, expedientes ou processos administrativos, ou mesmo 
uma única peça documental, por exemplo um termo contratual. O controle de documentos é foca-
do nas unidades documentais pela sua ligação com ações singulares, visando atender uma comuni-
dade reduzida de usuários, a dos seus criadores, que por assim dizer, são os seus usuários primários. 

A dinâmica que preside a gestão de documentos correntes é a das atividades pontuais e de curto prazo de 
duração. A segmentação e segregação dos arquivos correntes é a tendência natural, obedecendo às especia-
lizações dentro da organização da qual os produtores de arquivos correntes fazem parte, isto é, são mantidos 
para atender aos interesses de comunidades de usuários especializados, de número relativamente reduzido. 

Todas as técnicas de manejo de conjuntos documentais, normatização de produção, organização para con-
servação e uso em função das necessidades da organização produtora e o descarte das peças e conjun-
tos sem valor de uso para aquelas necessidades tendem a ser olhados sob a ótica da razão funcional. Os 

⁸7Além das obras pioneiras de Oliveira Guerreiro Ramos (1983 e 1989), podemos citar como exemplos de crítica ao aspecto 
ideológico do gerencialismo, os trabalhos de Willard Enteman (1993), de Vincent de Gaulejac (2006), cujo título em português é 
“Gestão como doença social” e o original La sociéte malade de la gestion; e, por fim, o de Thomas Klikauer (2013). 
28 Sobre os estratos burocráticos veja-se GUERREIRO RAMOS, 1983.
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procedimentos de GDC aderentes aos interesses dos usuários primários tendem a ser focados na mecâni-
ca de acesso a unidades documentais individuais (simples ou compostas), que são satisfeitas com a utili-
zação de ordenação numérico-cronológica linear simples ou ordenação alfabética, por sistemas de regis-
tros numéricos lineares, adotados pelos serviços de protocolos, dispensando sistemas de classificação mais 
complexos. É comum nos órgãos estatais brasileiros, numa ponta, o registro de protocolo sumário, e na 
outra, a adoção de sistema direto de arquivamento e recuperação, sem a utilização de índices indiretos.1 

Do ponto de vista das técnicas organizacionais, a GDC é eticamente neutra, no sentido de que pode servir a quaisquer 
finalidades das organizações produtoras. Uma boa GDC cumprirá um papel positivo de apoio tanto às atividades 
de um hospital público, cuja finalidade é curar e salvar vidas, como de um órgão de polícia política, cujas atividades 
vão da vigilância até o extermínio de pessoas e grupos políticos considerados perigosos pelo delito de opinião.2

Qual a finalidade, que é outra maneira de perguntar qual a racionalidade, que preside a GA e as ins-
tituições arquivísticas públicas e que significa a razão mesma da existência destas? É a forma-
ção, proteção e acessibilidade de patrimônios arquivísticos. Por sua vez, o que define e dá ope-
racionalidade e concretude ao patrimônio arquivístico é a distinção entre valores primários e 
valores secundários das escriturações produzidas e acumuladas como arquivo das organizações.

O que essa distinção ilumina é a existência objetiva de pluralidades de valores de usos para as escriturações das 
organizações que transcendem os valores de uso para os quais os autores dos documentos e produtores de arqui-
vos, que são as comunidades de usuários primários, criaram os documentos e os acumularam como arquivo. Os 
valores de uso primários são valores funcionais à organização produtora, os valores secundários em parte podem 
cobrir valores funcionais, mas abrangem principalmente valores não funcionais, como por exemplo, para as pes-
quisas científicas ou relativos a valores culturais essenciais de grupos sociais de alguma forma marginalizados.

As operações de organização, identificação e instrumentos de recuperação de documentos da GA tem como cen-
tro de gravidade os valores de uso secundários dos documentos. Elas são mais complexas porque não focam o 
uso em unidades documentais, mas buscam identificar as relações de interdependência dos documentos. Desse 
modo, as operações de identificação de conjuntos documentais, sejam séries tipológicas ou fundos arquivísti-
cos, as operações de classificação e as de produção de informações descritivas visam a produção de conjuntos 
documentais inteligíveis e pesquisáveis. São operações que permitem que se abram os arquivos como fonte de 
conhecimento por observadores externos e dão compreensividade aos valores primários e ao conjunto docu-
mental proveniente de uma organização, como fundo arquivístico, permitindo que se torne objeto de investi-
gação disponível para responder às perguntas de diversas comunidades de usuários. (Menne-Haritz, 2001, 68). 

Para atingir seus objetivos na GDC, não há necessidade prática em distinguir ou gerenciar as uni-
dades documentais como conjuntos significativos, ao passo, que na GA, a abordagem será sempre 
priorizada pelo interesse em identificar e instrumentar o acesso a conjuntos significativos. A oposi-
ção aqui se dá entre práticas movidas para uso particularizado e segregado de unidades documen-
tais versus práticas direcionadas para usos plurais que focalizam os valores de conjuntos documentais. 

 
b) As finalidades da destinação e avaliação

O problema da destinação dos documentos correntes, após a extinção de seus valores primários é o ponto 
crucial da GDC, pois implica ato irreversível de destruição física da maior parte daqueles. A necessidade de 
eliminação de documentos faz da atividade da destinação o ponto de encontro objetivo entre a GDC e GA. 
Para a GDC, a economia de recursos impõe a necessidade de destruir de modo eficiente enormes quan-
tidades de documentos sem valores primários; e para a GA, a eliminação de documentos é o passo indis-
pensável da seleção de conjuntos documentais considerados de valores secundários por meio da avaliação. 
Pode-se dizer que a destinação se trata da atividade em que as práticas orientadas pela racionalidade fun-
cional – economia de recursos - e as práticas orientadas pela racionalidade substantiva - a formação de pa-
trimônios arquivísticos - podem coordenar-se. Porém, ainda aqui há um conflito de finalidades implícito que 
pode ocasionar desencontros entre as ações dos agentes de ambos os lados das atividades de destinação.

19 A definição de sistema direto e indireto de arquivamento encontra-se em Marilena Leite Paes (2004, 60-96)   
1110 O trabalho de Lucas Figueiredo (2015) oferece um excelente exemplo do esmero na gestão de documentos correntes pelos 
órgãos de repressão política estatal no Brasil. 
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O ponto de vista das comunidades de usuários primários priorizará a questão da economia de re-
cursos e tenderá a desprezar outras possibilidades de valores de uso. Neste aspecto, também a rela-
ção da comunidade de usuários primários é predominantemente funcional ou instrumental. A utili-
dade dos documentos é medida pela sua proximidade ou afastamento das atividades em relação às 
quais os documentos foram produzidos e mantidos em arquivo, das quais os usuários primários são 
os agentes responsáveis na esfera administrativa perante seus superiores e na esfera jurídica peran-
te toda a sociedade. Uma vez que os efeitos administrativos e jurídicos das atividades prescrevem, os 
documentos correspondentes deixam de ter valor de uso para as comunidades de usuários primários. 
Do ponto de vista da lógica da eficiência, tornam-se custos não justificados ou desperdício de recursos.

Já a perspectiva e interesse do arquivista é a identificação de quais conjuntos documentais devem ser pro-
tegidos da destruição nas decisões de destinação. A categoria central que orienta e domina as práticas de 
avaliação é a de proteção de determinados conjuntos documentais contra a eliminação ou perda por descaso 
ou acidente, tendo em vista os seus valores de uso potencial para comunidades de usuários secundários.

Pode-se deduzir da formulação original dos princípios da avaliação de documentos pelos arquivistas nor-
te-americanos, o argumento de que a destruição criteriosa de documentos é o que poderíamos chamar de 
uma condição epistemológica para a produção de conhecimento. Nas palavras de Schellenberg, “o interesse 
erudito nos documentos está muitas vezes na razão inversa de sua quantidade: quanto maior o número de 
documentos sobre um assunto, menor é o interesse pelos mesmos”; ou ainda, “a destruição discrimina-
da de parte deles (documentos modernos) é um serviço prestado à erudição”. (SCHELLENBERG, 2007, 179; 
229). Retomando esse ponto de vista nesse início de século XXI, Angelika Menne-Haritz afirma que a avalia-
ção não destrói informação, como também dá acesso a um conhecimento novo (MENNE-HARITZ, 2001, 69)

As instituições arquivísticas ao formarem patrimônios arquivísticos por meio da proteção a conjuntos do-
cumentais selecionados nas operações de avaliação, sobretudo pelo instituto da custódia, agem em certo 
sentido como representantes das comunidades de usuários secundários. Elas cumprem o papel de órgãos 
de controle social sobre o Estado, são “accountability agencies”, assim como os arquivistas podem ser con-
siderados os delegados democráticos dessas comunidades de usuários, segundo a interessante análise de 
Terry Eastwood (2002, 67 e 70) sobre os objetivos da avaliação de documentos nas sociedades democráticas.

c) O regime de acessibilidade

Os documentos produzidos pelos órgãos estatais são instrumentos constitutivos de atos e ativi-
dades que interagem com indivíduos, classes, grupos, instituições e comunidades nas socieda-
des nacionais, afetando positivamente ou negativamente os múltiplos interesses de toda uma gama 
infindável de agentes.  Essa relação entre estado e o conjunto da sociedade nacional é o funda-
mento objetivo da pluralidade de interesses de usos de que tais documentos podem ser objeto.

Os valores de uso secundários dos documentos públicos podem ser caracterizados, entre outros, pelos seus 
usos como instrumentos de prova e informações: 

• da estrutura de atividades de uma organização e de sua história e de seus atos mais importan-
tes;

• de atos e eventos que possibilitam o reconhecimento de abusos de poder; 

• de atos criminosos ou moralmente reprováveis perpetrados pelos agentes públicos, ou reco-
nhecimento oficial de direitos violados; 

• como instrumentos da afirmação de identidades de comunidades culturais e grupos sociais; 

• como fontes documentais de produção de conhecimentos para a compreensão do passado 
pela abordagem da História, ou pela descrição e interpretação antropológicas ou sociológicas, 
das ciências políticas etc; 

• como dados a partir dos quais se constroem modelos explicativos sobre eventos societários em 
diversos campos das Ciência Humanas; 

• para trajetórias biográficas;

• como objetos de valor simbólico etc. 
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A cada um desses tipos de valores de uso secundários correspondem tipos de comunidades de 
usuários distintas, com interesses diferenciados entre si, mas com uma peculiaridade em co-
mum no que diz respeito às escriturações e arquivos correntes dos órgãos estatais: são comuni-
dades de usuários externas às atividades produtoras dos documentos. O interesse comum que 
as une é o interesse pela acessibilidade aos documentos, de modo que as comunidades de usuá-
rios secundários são o público central das instituições arquivísticas vinculadas aos órgãos do Estado. 

A comunidade de usuários primários dos documentos públicos, isto é, os diversos segmentos e es-
tratos da burocracia estatal, detém naturalmente o mais alto grau de controle sobre a proteção e o 
acesso, por controlarem os meios materiais de criação e acumulação dos arquivos. No caso das bu-
rocracias estatais, o segredo e a confidencialidade lhes permite alto grau de autonomia naquela ges-
tão e os interesses permanentes na confidencialidade determinam a sua visão de gestão documen-
tal – os documentos são, antes de tudo, instrumentos de prova e de conhecimento de suas ações.1

Resulta, assim, das condições de produção dos arquivos estatais, uma contradição objetiva entre o com-
promisso com a acessibilidade pública expressos pelas práticas de GA e a pequena disposição, quando não 
a criação ostensiva de obstáculos, das comunidades de usuários primários em colaborar com um regime 
de acessibilidade às múltiplas comunidades de usuários. Aqui cabem perfeitamente algumas palavras de 
Schellenberg: a instituição arquivística “terá de enfrentar os hábitos enraizados de funcionários, em re-
lação aos seus documentos, que os fazem considerá-los de exclusiva propriedade de suas repartições, 
úteis apenas à administração corrente e sem interesse para estranhos.” (SCHELLENBERG, 2007, 162-63). 
 

Conclusões

Nos perguntamos no início deste artigo sobre o fracasso da implantação da Gestão de Documentos na Ad-
ministração estatal brasileira. Não tivemos a pretensão de explicá-lo, mas de esboçar uma releitura críti-
ca do conceito de Gestão de Documentos, como um elemento importante para tal explicação. Por meio 
de uma apropriação da teoria das organizações de Guerreiro Ramos, encetamos uma tentativa de descri-
ção um tanto assistemática e algo etnográfica para fundamentar a tese da existência de um dualismo ob-
jetivo de racionalidades nos conjuntos de práticas denominadas pela expressão tradicional e genérica de 
Gestão de Documentos. Buscamos demonstrar que tais grupos de práticas que não são as mesmas, isto 
é, sob um mesmo rótulo, realizam-se ações com intenções calcadas em interesses diferentes, que ten-
dem para objetivos diferentes ou, em alguns casos, divergentes.  Dualismo objetivo, portanto, derivado 
dos próprios valores de uso dos documentos como instrumentos de prova e informação (ou recursos de 
conhecimentos); derivado das relações entre seus usuários primários e os próprios documentos; e de-
rivado das relações entre as comunidades de usuários primários e as comunidades de usuários secundá-
rios. No limite, sustenta-se a existência de uma oposição entre técnicas de GD voltadas para o uso utili-
tário dos documentos e técnicas de GA que visam valores de uso plurais dos documentos de arquivo. 

Buscamos salientar que o primado da eficiência presente de maneira acrítica nas formulações da Gestão de 
Documentos consagradas na literatura arquivística, acaba por passar ao largo e desconsiderar o problema da 
“dualidade de interesses”. Nesse ponto, é significativo que até mesmo o modelo continuum não foge a essa regra, 
pois para Atherton tal modelo deve ter como preocupação maior a eficiência administrativa (ATHERTON, 1985, 
49). O problema central, que decorre do primado da eficiência, segundo nosso ponto de vista, reside em que os 
arquivistas adotaram uma concepção de GD como um desiderato para a ação, absorvendo, por diversas razões, 
valores, pressupostos e o discurso próprios do Gerencialismo, oriundo da Ciências Administrativas norte-ame-
ricanas. É importante enfatizar que se houve de início a apropriação acrítica dos pressupostos da ideia “gestão” 
pela Arquivologia, isto deveu-se a uma necessidade prática de responder ao crescimento exponencial de mas-
sas documentais; já a reprodução continuada dessa apropriação acrítica até os dias de hoje tem muito a ver com 
a ausência de um debate consciente sobre os pressupostos da Ciência da Administração e do Gerencialismo. 

Procuramos, também, chamar a atenção para a distinção presente na obra de Schellenberg (2003) en-

111  Veja a interessante análise de Terry Eastwood sobre o problema da transparência e confidencialidade no Estado do ponto de 
vista das sociedades democráticas. Na arquivologia brasileira, a referência principal sobre a questão da opacidade é o conhecido 
trabalho de José Maria Jardim (1999).
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tre Records Management e Archival Management, pois ela sugere que entre os arquivistas pionei-
ros da Gestão Documental havia a percepção de que se estava tratando de dois conjuntos de prá-
ticas distintas.112 Talvez seja conveniente diferenciarmos esses dois conjuntos de práticas com duas 
expressões, “Gestão de Documentos Correntes” e “Gestão Arquivística”, como fizemos neste texto, para in-
dicar a predominância da racionalidade funcional, de um lado, e a da racionalidade substantiva, de outro.  

O reconhecimento da oposição entre duas racionalidades práticas tem a nos dizer que, objetivamente, a 
atuação da instituição arquivística na Gestão de Documentos Correntes não leva, necessariamente, em to-
das as situações, e, muito menos automaticamente, ao fortalecimento e a maior consistência da Gestão 
Arquivística voltada para a formação, proteção e acessibilidade do patrimônio arquivístico. A consciência 
dessa oposição tem consequências práticas em qualquer perspectiva que se pense a governança nas ins-
tituições arquivísticas. Além disso, nos leva também a reconhecer os limites de ação da instituição arqui-
vística no interior do Estado, sobretudo, no caso brasileiro. A atividade arquivística orientada para a aces-
sibilidade pública, choca-se cotidianamente com nossa cultura administrativa autoritária e de opacidade 
forte e encontra duros limites nesse choque, traduzidos em falta de investimentos e na restrição do es-
paço de atuação técnica e administrativa. Tal situação somente pode ser alterada por mudanças políticas 
e sociais amplas, cujos aparecimento e desdobramentos independem das instituições arquivísticas. Uma 
boa governança nas instituições arquivísticas, por outro lado, consciente dos seus limites, pode prepará-
-las para um protagonismo mais positivo e produtivo nos momentos de mudança ou mesmo fora deles.  
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A Universidade de São Paulo e o “não lugar” institucional dos 
arquivos

Lílian Miranda Bezerra1∗ 
Arize Araújo Pinheiro2**

Resumo 

Estabelecemos um panorama histórico da Universidade de São Paulo desde sua criação em 1934 aos dias 
atuais, enfocando os arquivos do ponto de vista de sua estruturação física e organizacional, dos trabalhadores 
que neles atuam e de suas condições de trabalho. Entendemos o “não lugar” institucional dos arquivos 
como entrave ao estabelecimento de espaços apropriados e equipados para trabalho, assim como para a 
percepção da necessidade de um perfil profissional específico e adequado ao desempenho das atividades 
relacionadas. Em nossa argumentação baseamo-nos na análise de decretos estaduais e de normativas 
internas à Universidade de São Paulo, à qual aliamos a consulta de processos administrativos, relatos 
orais de antigos funcionários da Universidade, bem como a nossa própria experiência de atuação na área. 

Palavras-chave: Universidade de São Paulo – Arquivo Institucional – Profissional de Arquivo

Abstract 

This study establishes a historical panorama of the Universidade de São Paulo since its creation in 1934, 
until the present day, considering its archives in their physical and organizational structure, as well as its 
workers and their working conditions. The non-institutional place of archives is understood as an obsta-
cle to the establishment of proper working spaces with adequate equipment, in addition to the percep-
tion of the need for specific professionals capable of fulfilling all related activities. Our discussion is ba-
sed on the analysis of states’ ordinances and internal regiments of the university, allied with the enquiry 
of administrative procedures, oral accounts of former employees and our own experiences in the area.

Keywords: Universidade de São Paulo – Institutional Archives – Archive Professional 

Introdução

O presente artigo traça um panorama histórico da gestão documental na Universidade de São Paulo, desde 
sua constituição até os dias atuais. A partir da análise de decretos estaduais e de normativas internas à Uni-
versidade de São Paulo, e da consulta a processos administrativos, a relatos orais de antigos funcionários da 
Universidade e da nossa própria experiência de atuação na área, constatamos que a ausência dos arquivos na 
estrutura universitária - este seu “não lugar”-3, configura relevante obstáculo ao estabelecimento de espaços 
apropriados e equipados para trabalho, assim como para a percepção da necessidade de um perfil profissio-
nal específico e adequado ao desempenho das atividades relacionadas à gestão documental, prevalecendo, 
no cotidiano universitário, a lógica do descaso e/ou improviso.

1∗ Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo. Atualmente é Supervisora Técnica 
do Serviço de Gestão Documental do Arquivo Geral da USP. Cursou a Escuela de Archivos para Iberoamérica (Espanha) e realizou 
o curso de Introdução à Política e Tratamento dos Arquivos da PUC-SP. É autora de artigos e trabalhos apresentados em eventos 
relacionados à área de Arquivologia. 
2** Especialista em Pesquisa/Apoio de Museu, responsável pela área de Conservação do Arquivo Geral da USP. Graduada em História pela Unesp/Assis 
e Técnica em Museu pelo Centro Paula Souza. Cursou Preservação, Conservação e Restauro de Documentação Gráfica pela Escola SENAI "Theobaldo 
De Negris", em parceria com Associação Brasileira de Encadernação e Restauro e, por 5 semestres, a Graduação em Conservação e Restauro de Bens 
Culturais Móveis na Universidade Federal de Pelotas (não concluída). Ministra palestras e oficinas na área de Conservação de Documentos, com ênfase 
em suporte papel, junto à comunidade USP. 
31 Esclarecemos que neste artigo o termo “não lugar” institucional é utilizado para evidenciar a ausência dos arquivos na estrutura 
universitária, bem como sua invisibilidade quando da tomada de decisões estratégicas e políticas. Sabemos que o termo permite 
outras acepções de caráter filosófico, antropológico etc., no entanto o utilizamos apenas com base em nossas experiências práticas, 
recolhidas no âmbito da Universidade.
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Por meio do Decreto Estadual nº. 6.283, de 25 de janeiro de 1934, foi instituída a Universidade de São Paulo (USP). 

Fruto dos desejos da elite intelectual paulista, reunia, em torno da Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-
tras (FFCL), institutos superiores pré-existentes: Faculdade de Direito (FD), Faculdade de Medicina (FM), 
Faculdade de Farmácia e Odontologia (FFO), Escola Politécnica (POLI), Instituto de Educação, Escola de 
Medicina Veterinária e Escola Superior de Agricultura (ESALQ). Foram criados, também, o Instituto de Ciên-
cias Econômicas e Comerciais e Escola de Belas Artes, ambos a serem instalados pelo governo do Estado 
em momento oportuno (o que só viria a ocorrer, com alteração de nomes e atribuições, anos depois).

Este modo de constituição seguramente trouxe consigo tanto problemas de integração entre as antigas fa-
culdades entre si e a nova Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, “bem como de transferência e alargamen-
to de ‘vícios de origem das instituições já existentes’ para o corpo da Universidade” (FÉTIZON, 2012, p. 152).

Instituída a USP, fez-se premente a regulação de seu funcionamento. Assim, ao longo de 1934 e, mais forte-
mente em 1935, foram baixados, também via Decreto, seu Estatuto e os Regulamentos das Faculdades que 
a compunham12.Ainda que àquela altura a USP estivesse longe de alcançar o tamanho e complexidade que 
hoje apresenta, na leitura destes documentos e de outros correlatos, depreendemos o funcionamento da 
Universidade e sua produção documental.

Com estrutura administrativa enxuta, o primeiro Estatuto da Universidade previa como seus ór-
gãos administrativos, a Reitoria, o Conselho Universitário e a Assembleia Universitária, dispon-
do a Reitoria, em sua estrutura organizacional, tão somente de uma Secretaria e uma Contabilidade. 

O Decreto nº. 6.535, de 4 de julho de 1934, definiu a estrutura administrativa da Reitoria com um reitor, um vi-
ce-reitor, um secretário-geral, um secretário particular, um contador, dois escriturários (sendo o 2º escriturá-
rio, escriturário-arquivista), um bibliotecário, dois 3os escriturários-datilógrafos, dois contínuos e um servente.

A mesma estrutura prevista para a Universidade estendia-se, com as devidas adaptações, aos seus institutos 
superiores, os quais gozariam, administrativamente, de Diretoria, Conselho Técnico-Administrativo (facultati-
vo neste primeiro momento) e Congregação, tendo por seções administrativas a Secretaria e a Contabilidade.

Nessa estrutura, era a Secretaria que concentrava o maior número dos documentos produzi-
dos, fossem eles oriundos da área administrativa (ata de concurso docente, registro de frequên-
cia de docentes e servidores técnicos, folha de pagamento, redação e emissão de correspon-
dência etc.) ou da acadêmica (registro de matrícula, de frequência e notas dos alunos etc.). A 
partir da leitura do Estatuto da USP e dos Regulamentos das Faculdades existentes no período, perce-
bemos que os secretários - da Reitoria e dos Institutos – gozavam, então, de grande prestígio e poder.

Alguns regulamentos internos nos deixam entrever o cotidiano da produção documental, os responsáveis 
por sua elaboração, assim como nuances de complexidade administrativa. Enquanto o regulamento da FFCL 
mantinha-se fiel ao pressuposto no Estatuto da USP, notamos o quanto as Unidades mais antigas diferiam 
desse modelo, apresentando corpo administrativo maior e mais especializado, ao mesmo tempo em que, 
provavelmente pela experiência adquirida no desempenho das atividades, ditavam procedimentos e regula-
vam, mais minuciosamente, sua produção documental.

A Faculdade de Direito, já em 1935, vinculava à Secretaria uma Seção de Protocolo e Expediente e uma 
Seção de Registro e Arquivo, enquanto a POLI citava apenas uma Seção de Expediente. Nas demais Facul-
dades estas seções não foram citadas, o que nos faz supor que não havia, ainda, um lugar institucional 
para os arquivos, e, mesmo onde este lugar existia, estava longe de apresentar-se de modo uniformizado.

Certo é que os arquivos, corporificados em seus documentos, sempre existiram, afinal, são o produto natu-

12 Decreto nº. 6.533, de 4 de julho de 1934. Aprova os Estatutos da Universidade de São Paulo; Decreto nº. 7.065, de 6 de abril de 
1935. Aprova o Regulamento da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; Decreto nº. 7.066, de 6 de abril de 1935. Apro-
va o Regulamento da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, de Piracicaba, da Universidade de São Paulo; Decreto nº. 7.067, 
de 6 de abril de 1935. Decreto nº. 7.068, de 6 de abril de 1935. Aprova o Regulamento da Faculdade de Direito, da Universidade de São 
Paulo; Decreto nº. 7.069, de 6 de abril de 1935. Aprova o Regulamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade 
de São Paulo; Decreto nº. 7.071, de 6 de abril de 1935. Aprova o Regulamento da Escola Politécnica, da Universidade de São Paulo; 
Decreto nº. 7.392, de 25 de setembro de 1935. Aprova o Regulamento da Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade de 
São Paulo.
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ral e obrigatório do desempenho das atividades, mas naquele momento – como em parte ainda hoje – não 
estavam fixados na estrutura organizacional da Universidade e não dispunham, sequer, de um perfil profis-
sional padronizado para desempenho das atividades relacionadas a sua gestão. Voltaremos a este ponto.

Se na década de 1930, a partir dos documentos analisados, a questão dos arquivos e da gestão docu-
mental surge acanhadamente, ao final da década seguinte já encontramos normativas atinentes ao ma-
nuseio e trâmite do processo, unidade documental de caráter decisório, típica do serviço público.

Em julho de 1948, o então Departamento de Administração da Reitoria baixou instruções para o andamento 
e autuação dos processos13. No ano seguinte, lançou portaria específica acerca das Normas Processuais24.

Da leitura das Portarias baixadas no período, também vislumbramos a “complexificação” adminis-
trativa. A Reitoria, que outrora dispunha somente de uma Secretaria e Contabilidade, no início de 
1949 passou a apresentar, além do Gabinete do Reitor e da Secretaria Geral, o Departamento de Cul-
tura e Ação Social, o Departamento de Administração - ambos com subdivisões em Divisão e Se-
ção -, a Tesouraria, além de uma Assessoria Técnico-Jurídica e de uma Comissão de Pesquisa Científica. 

O Departamento de Administração da Reitoria congregava quatro Divisões e a Portaria. Como parte da Di-
visão de Expediente havia uma Seção de Arquivo35. Esta Seção está na origem do que é hoje o Arquivo In-
termediário da Reitoria e, durante décadas, foi a única estrutura física especificamente devotada à guarda 
de documentos, caminhando em consonância com o Protocolo e Expediente, centralizados naquela mesma 
instância. 

Entre as décadas de 1980 e 1990 houve um grande impulso para a descentralização das atividades relacio-
nadas ao protocolo, expediente e arquivo, acompanhando o momento vigente de informatização de rotinas. 

Desde 1981, a Universidade vinha pensando um modelo de sistema informatizado para gestão de seus pro-
cessos, no entanto, só a partir de 1986 passou a ser implementado, efetivamente, o Sistema PROTEOS, siste-
ma corporativo dedicado ao controle do trâmite de processos.

Pouco depois dessa etapa de informatização, ocorreu ação de reestruturação das Unidades e órgãos com 
vistas ao enxugamento de suas estruturas administrativas46. Assim, Unidades que outrora apresentavam 
Serviço, Seção ou Setor de Protocolo, Expediente e Arquivo devidamente estruturadas e institucionalizadas - 
algumas vezes com divisão hierárquica -,  passaram a dispor, de modo geral, de apenas uma Seção/Setor ou 
Serviço (a depender de seu tamanho57) de Expediente, com uma única chefia respectiva68. 

Ao acompanharmos este processo de reestruturação, percebemos que, se, em 1998, das 76 Unidades existen-
tes, somente 9 mantinham o nome Arquivo juntamente com sua Seção/Setor ou Serviço de Expediente. Hoje, 
em 2018, somente 2 mantêm esta denominação. Por outro lado, ao longo desses 20 anos, houve Unidade que 
simplesmente extinguiu a Seção de Expediente de sua estrutura, enquanto outras reuniram as atividades de 
gestão documental sob o guarda-chuva de uma Seção de Comunicações Administrativas (ou outras variações).

A remissão à constituição e funcionamento da Universidade, ao longo das décadas, revela ponto importan-
te sobre o qual lançamos luz ao longo deste artigo e que compõe o cenário da gestão documental na USP: o 
“não lugar” institucional dos arquivos.

O “não lugar” institucional dos arquivos 

No que concerne ao “não lugar” do arquivo dentro do contexto histórico e realidade atual uspianas, pode-
mos perceber como isso interfere em três pontos importantes: 1. na gestão dos espaços, no que diz respeito, 
sobretudo, às edificações e armazenagem de acervos, aos equipamentos e mobiliários especializados; 2. na 

53 Portaria Interna do Departamento de Administração/RUSP de 28/07/1948.
24 Portaria do DA nº. XXIV de 27/10/1949.
75 Portaria nº. 10, de 17/02/1949.
86 Informações verbais fornecidas, em maio de 2018, por Marli Marques de Souza Vargas, servidora da Universidade desde 1979.
57 Na Universidade de Seção a Serviço existe diferenciação de tamanho (do menor ao maior, sendo o Setor a divisão estrutural inter-
mediária) que é acompanhada pela respectiva destinação de verba orçamentária.
68 Cabe notar, no entanto, que apesar desta área da Reitoria também ser “enxugada”, foi uma das poucas que manteve, separada-
mente, os três setores: Expediente, Protocolo e Arquivo. Este Arquivo, especificamente, existe na estrutura USP desde 1947, e está na 
origem, do hoje, Arquivo Intermediário da Reitoria.
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questão de alocação de funcionários e condições de trabalho; 3. na própria categorização profissional no 
Plano de Classificação de Funções da Universidade.

A falta de espaço parece ser um denominador comum às instituições públicas, motivando querelas e com-
petições entre setores em face de eventuais espaços vagos ou a vagar. Ao final, estas disputas perpassam 
questões políticas, e o detentor de maior influência e poder costuma vencer.

Quando o arquivo sequer existe em organograma, perde força nessa queda de braço, fato este que só au-
menta a tradicional falta de prestígio e poder que recobre esta área. Assim, aos arquivos administrativos, 
sempre escamoteados, restam locais inapropriados de guarda, sendo amontoados e esquecidos em cantos, 
embaixo de escadas, depositados irregularmente em espaços que não pertencem ao órgão de sua prove-
niência, dificultando seu gerenciamento e acesso.

A esta posição relegada, concorrem as edificações, já que comumente os prédios destinados à guarda do-
cumental não foram projetados para armazenagem, em alguns casos, sendo edifícios históricos. É preciso 
lembrar que os prédios necessitam de bom reforço estrutural para suportar o peso que o acúmulo natural de 
documentos demanda. Este fator físico acaba sendo determinante para que se alojem acervos em subsolos, 
expondo-os a altos índices de umidade relativa - advindos da umidade ascendente do solo – acrescido do 
fato do campus universitário do Butantã, com maior concentração de Unidades, ter sido erigido sobre uma 
área de mata e de solo extremamente úmido, com proximidade ao rio Pinheiros e a córregos, o que destoa 
das Recomendações para a construção de arquivos (BECK, 2000, p. 6), emanadas do Conselho Nacional de 
Arquivos (CONARQ): 

A escolha do local de um arquivo deve levar em consideração a ambiência adequada para a preservação dos acervos e 
o desenvolvimento de suas funções como um todo. [...] O terreno destinado à construção de um edifício para arquivo 
deve ser seco, livre de risco de inundação, deslizamentos e infestações de térmitas. Assim, devem ser evitadas áreas 
propensas a perigos para a segurança e a preservação dos acervos, tais como: 

· proximidade com o mar, zonas pantanosas, rios ou locais sujeitos a inundações; 

· terrenos e subsolos úmidos; 

[...]

A despeito dos problemas típicos ao subsolo, é preciso estar atento, igualmente, quando os locais de guarda 
de arquivo estão em pisos superiores, pois eles podem não suportar a carga que a massa documental 
acumulada exerce por m². Dependendo do mobiliário adotado, a recomendação é que o piso suporte uma 
carga que varia de 800 a 2000kg/m², referentes à escolha entre estantes fixas ou deslizantes (BECK, 2000). 
Geralmente, se dá preferência à aquisição de estantes deslizantes exatamente porque otimizam o espaço, 
contudo, são as que demandam melhor estrutura. Infelizmente por vezes acontece de não relevarem tal 
informação e instalarem-nas em locais não projetados para o referido peso, gerando problemas estruturais. 
Isso ocorre por dois motivos, principalmente: falta de profissional especializado no local interessado na compra 
das estantes, que atentaria para essa questão pelo viés do acervo; e a falta de comunicação com o órgão 
responsável pelas construções e/ou fiscalização de obras, aos quais competiria alertar, diante da solicitação 
de compra de equipamentos desta monta, para as questões estruturais, agora pelo viés da engenharia. 

Além dos problemas apontados de estrutura e edificações que encontramos, há uma grande dificuldade 
de aquisição e instalação de equipamentos e materiais de consumo específicos aos arquivos, sobretudo 
àqueles atinentes à área de conservação, seja dos ambientes de guarda ou de acondicionamento ou reparo 
de documentos. Estes vão desde a aquisição de sistemas/aparelhos de controle ambiental, tais como 
sistemas centrais de ar condicionado, para temperatura (T) e umidade relativa (UR), ou tipo Split (de parede) 
combinado com desumidificadores; aparelhos para medição/registro desses índices para gerar estudos 
do comportamento ambiental (termohigrógrafo, termohigrômetro, data logger); maquinário de ateliers e 
laboratórios (mesa de higienização, máquina obturadora de polpa, mesa enroladeira, mesa de sucção, câmara 
de umectação, câmara de desinfestação, capela e armário de exaustão etc.); até produtos de consumo para 
intervenções apropriadas de conservação e restauro (materiais para acondicionamento, pequenos reparos, 
limpeza mecânica ou química etc). Ogden e Garlick (2001, p.12) alertam sobre a importância do controle
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ambiental nas áreas de guarda de documentos, como condição imprescindível à preservação do acervo:

Em particular, ao se fixarem as prioridades, deve-se compreender que o controle ambien-
tal apropriado constitui a base sobre a qual irão se apoiar todas as outras atividades de pre-
servação e conservação. Todas as outras medidas que uma instituição pode tomar para 
prevenir a deterioração ou para consertar os efeitos de danos físicos ou químicos, serão mi-
nadas se os materiais continuarem abrigados sob condições ambientais inadequadas. Im-
põe-se, então, como extremamente importante, que toda a instituição que abriga documen-
tos de valor permanente integre em sua gama de operações os imperativos da preservação. 

De modo geral, a montagem de estruturas e setores específicos para funcionamento de um arquivo é 
difícil, assim como a manutenção desses locais, quando existentes. Ademais, dentro do arquivo, a área 
de conservação é a usualmente esquecida em projetos, ou a primeira a ser cortada diante da necessida-
de de redução de gastos, sobretudo por ser a que mais demanda equipamentos e materiais especializa-
dos, acarretando, inclusive, dificuldade de compreensão, por parte dos setores de compra, dos materiais 
e serviços solicitados. Cabe salientar, ainda, que a maioria dos materiais usados em intervenções na área 
de conservação é especializado, encontrando na obrigatoriedade da apresentação de três orçamentos uma 
dificuldade, pois não existem muitos fornecedores, além do problema na compra de produtos químicos.

Quando, diante de restrição de verba, se opta por cortar, por exemplo, serviços de manutenção de ar-condicio-
nado, esta ação impacta diretamente tanto a conservação dos acervos, quanto as condições de trabalho dos 
servidores, o que nos coloca diante da segunda consequência advinda do “não lugar” institucional dos arquivos.

Não é incomum encontrarmos estações de trabalho (fixas) (ou áreas de atendimento ao pesquisador) dentro 
dos locais de guarda documental, quando o recomendado é que estejam em local separado, tendo em vista 
que as áreas de depósito geram acúmulo de sujidades, podendo ocorrer desenvolvimento de micro-organis-
mos, sobretudo diante de falta de rotina de limpeza mecânica e de controle adequado das condições ambien-
tais, desencadeando problemas de saúde nos funcionários (BRASIL, 2009a). Outras situações se apresentam 
nessa cena: sistema de ar-condicionado tendendo a funcionar apenas para conforto humano e não manuten-
ção do acervo, sendo desligado no fim do expediente, ou, ao contrário, o ar funcionando em função do acer-
vo em detrimento da saúde e bem-estar do servidor (ou pesquisador) ali alocado, afinal, “As temperaturas 
recomendadas para espaços utilizados exclusivamente para armazenagem são muito mais baixas que aque-
las indicadas para espaços que combinam o atendimento a usuários e a armazenagem” (OGDEN, 2001, p. 8).

Quando não há o compartilhamento de espaço (entre locais de guarda e estações de tra-
balho), mas a divisão entre andares da área de guarda (geralmente localizada no subso-
lo) e dos escritórios/salas dos servidores (em pisos superiores), a necessidade de consul-
ta e movimentação da documentação, na inexistência de carros de transporte, elevadores de 
carga ou algo do gênero, pode configurar risco ergonômico, fonte de doenças ocupacionais (BRASIL, 2009b).

Cabe notar, ainda, que existe a tendência, que a cultura institucional corrobora, de perceber o ser-
vidor de protocolo e expediente (já que o arquivo inexiste na estrutura uspiana desde a déca-
da de 1990) menos importante na hierarquia, embora esses locais sejam, em analogia, o sanea-
mento básico da instituição, onde a máquina gira e onde toda a atividade se viabiliza. Porém, 
estes setores acabam sendo depósito de funcionários “problema”. É mais uma vez o “não lugar” de-
lineando uma cultura que não enxerga a relevância em se ter profissionais capacitados nestes locais, 
com conhecimentos atinentes à gestão e com perfil adequado ao exercício de determinadas atividades. 

Sob o enfoque dos trabalhadores que atuam ou deveriam atuar junto aos arquivos e na gestão documental, 
vale a pena retornarmos aos primórdios da Universidade, observando mais uma vez seu Estatuto e os Regu-
lamentos das Unidades. 

Se, a partir das denominações utilizadas, podemos supor que o primeiro Estatuto da Universidade atribuía es-
tas atividades a um 2º escriturário-arquivista; a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz as creditava a 
um datilógrafo arquivista; a FFO fala de um bibliotecário-arquivista e a FM pulveriza estas atribuições entre o 
bibliotecário e o secretário arquivista, enquanto nas demais Unidades não existia uma função que fizesse alusão 
a esta atribuição em seu nome, cabendo, na maior parte das vezes, ao secretário as tarefas atinentes ao arquivo.
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A Faculdade de Direito cita somente um Chefe de Seção, o que nos faz supor que as Seções de Ex-
pediente e Protocolo e de Registro e Arquivo pudessem gozar, também, de um servidor com este 
cargo. A POLI remete a um Chefe de Expediente que, se a rigor deveria configurar outra situa-
ção, na cultura USP vigente, é nestes lugares institucionais, muitas vezes denominados Seção/Setor 
ou Serviço de Expediente (com pequenas variações), que encontramos os arquivos setoriais.

Rastreando, ao longo das décadas, o desenrolar da gestão documental, deparamo-nos com proces-
so USP datado de 1963, no qual existe minuta de Portaria GR que propunha novo quadro de funções 
aos servidores autárquicos (Processo USP nº. 63.1.3330.1.4). Produto das discussões havidas ao lon-
go daquele ano, a referida minuta de Portaria congregava sugestões das Unidades existentes e suge-
ria cinco classes de servidores: I. Servidores de nível universitário; II. Servidores de nível técnico; III. 
Servidores técnicos-auxiliares; IV. Servidores burocráticos e V. Servidores auxiliares e de zeladoria. 

Entre os Servidores burocráticos encontramos - pela primeira vez até este momento de nosso levantamento 
- o profissional arquivista, ao qual se juntava o almoxarife; o datilógrafo; o escriturário; a secretária (único no 
gênero feminino) etc. Lembramos que na década de 1930, era às profissões de datilógrafo, escriturário e/ou 
de secretário, que o arquivista estava associado.

O ultimo documento juntado ao referido processo data de 1964, havendo despacho que in-
forma que o assunto passou a ser discutido, anos depois, em outro processo (Processo USP 
nº. 67.1.6734.1.2). Neste último, encontramos relatório (datado de 15/12/1966) da Comis-
são Especial destinada a discutir o tema, no qual explicita os critérios adotados na proposta de 
Portaria apresentada. Informa, assim, “que foram abolidas as funções constantes da tabela atual que, ni-
tidamente, poderiam ser reunidas em uma única”. Desse modo sai de cena o arquivista, que juntamen-
te com outros, foi agrupado sob a denominação de Auxiliar Administrativo ou Assistente Administrativo.

O processo de redução das especificidades profissionais em favor de funções de tipo “guarda-chu-
va” é tendência que acompanha o funcionalismo público e que, no caso da USP, apesar das on-
das sucessivas de expansão e retração, alcança os dias atuais, fato verificável na análise de seu Pla-
no de Classificação de Funções (PCF)19. No início dos anos 2000, houve movimento de expansão 
das funções no PCF, no sentido de cada vez mais especificar as atuações profissionais. Mesmo nes-
sa onda, as funções criadas não atentavam para qualificação específica necessária ao perfil de servi-
dores designados para os Serviços, Setores ou Seções de Expediente, aos quais não competiam fun-
ções de nível superior, nem mesmo àqueles servidores que desempenhariam cargos em nível de chefia. 

As antigas funções que, de acordo com as descrições das atividades, teriam pertinência de atuação junto aos 
Expedientes, aqui entendidos como o espaço estruturado de gestão documental na USP, seriam as do Grupo 
Básico (com exigência de formação em nível fundamental): auxiliar de administração, auxiliar de documenta-
ção e informação e auxiliar de museu; as do Grupo Técnico (com exigência de formação em nível médio): téc-
nico para assuntos administrativos, técnico em documentação e informação e técnico em museu; e do Grupo 
Superior (com exigência de formação em nível superior): especialista em documentação museológica, especia-
lista em pesquisa/apoio de museu, especialista em conservação e restauro e especialista em laboratório. Po-
rém, cargos de nível superior não são liberados para as Seções/Setores ou Serviços de Expediente. Tradicional-
mente, são os servidores enquadrados em funções do Grupo Técnico que atuam como Chefes de Expediente.

Ademais, observa-se grande rotatividade entre servidores alocados nestes Setores de Expediente – o que 
pode ser creditado tanto às condições de trabalho nesses locais, como já referido, quanto ao desprestí-
gio institucional de que gozam. O fato é que esta evasão gera dissociação, pois o conhecimento absorvi-
do pelo funcionário durante sua atuação na área se desloca com ele quando transferido, cabendo à área 
evadida a busca e treinamento de outro servidor para cobrir esta lacuna210.  Não podemos deixar de no-
tar, também, que o processo de reestruturação/enxugamento das áreas de arquivo, protocolo e expedien-

19 Disponível no site do Departamento de Recursos Humanos da USP, no endereço: <http://www.usp.br/drh/trabalhe-na-usp/carrei-
ras-usp/carreira-funcionarios/plano-de-classificacao-de-funcoes-pcf/>.
210 Na USP houve uma fase em que muitos alunos assumiram funções de nível básico, no entanto, muito rapidamente, diante de novo 
processo seletivo para vagas de nível médio ou superior, migravam desta primeira função.
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te acima descrito, contribuiu para este processo de evasão, pois institucionalmente gerou transferências.

Cabe salientar, ainda, que as funções específicas acima citadas com perfil passível de atuação junto à ges-
tão documental, foram criadas para atender à demanda de outros lugares institucionais, vide o auxiliar/
técnico em museu e auxiliar/técnico de documentação e informação. Os primeiros foram pensados para 
museus, enquanto os segundos para bibliotecas. A única função que desde o início dos anos 2000 até hoje 
traz em seu nome a palavra “arquivista”, e que está em estudo atualmente para ser extinta, é o copis-
ta e arquivista musical, função de nível superior que tem por exigência a formação superior em Música.

De 2010 em diante, uma nova reestruturação no PCF tem enxugado o quadro, compilando antigas fun-
ções em denominações terminológicas mais amplas, diluindo ainda mais as possibilidades de contrata-
ção de profissionais com perfil e formação mais próximas à área de arquivos. As de nível básico se divi-
diram nas funções de: auxiliar de administração (agrupando, entre outros, o auxiliar de administração e 
auxiliar de documentação e informação) e de auxiliar de serviços gerais (agrupando o auxiliar de museu 
e outros); as do nível médio em: técnico para assuntos administrativos (agrupando o técnico para as-
suntos administrativos e técnico de documentação e informação) e técnico de laboratório (agrupando 
técnico em museu); as do nível superior em: especialista em pesquisa/apoio de museu (agrupando o es-
pecialista em documentação museológica, especialista em pesquisa/apoio de museu, especialista em con-
servação e restauro) e especialista em laboratório (agrupando o especialista em laboratório, entre outros). 

Considerações Finais

Pelo percurso histórico traçado, fica evidente o quão oscilante e instável foi a situação dos arquivos e de seus 
profissionais na Universidade de São Paulo. 

Desde a década de 1990, com raríssimas exceções, restaram, como arquivos institucionalizados em âmbito 
universitário, o Arquivo Intermediário da Reitoria e, a partir de 2008, o Arquivo Geral da USP – também órgão 
central do Sistema de Arquivos da USP (SAUSP).

Entendemos que a supressão dos arquivos na estrutura organizacional universitária agrava a invisi-
bilidade crônica destas instâncias e oblitera a necessidade de locais específicos, de condições de tra-
balho adequadas, bem como a exigência de um perfil profissional para atuar junto a estes espaços.

Não se trata aqui da defesa de uma formação específica e estanque, mas de chamar a atenção para al-
gumas competências específicas a serem supridas, diante de algumas atividades também especifi-
cas a serem desempenhadas.Sendo essa a realidade da Universidade, soma-se ainda o fato de os ar-
quivos, de modo geral, mas sobretudo os arquivos administrativos, não serem encarados, pelo senso 
comum e pelos dirigentes, como lugares estratégicos para administração e como espaços de poten-
cial pesquisa, logrando, assim, uma posição menos importante politica e financeiramente e no tocante 
aos recursos humanos, sobretudo se comparado as suas duas instituições de custódia “irmãs”111 (SMIT, 
1993): biblioteca e museu, as quais, na estrutura e status universitário, pertencem a lugares diferentes.

Referências

BECK , Ingrid. Recomendações para a construção de arquivos. Rio de Janeiro: Conselho Nacional de Arqui-
vos - Arquivo Nacional, 2000. 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 15: Atividades e Operações Insalubres. Brasília, 2009a.
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 17: Ergonomia. Brasília, 2009b. 
FÉTIZON, Beatriz. A Universidade e sua alma endemoninhada. São Paulo: FEUSP, 2012.OGDEN, Sherelyn 
(Ed.). Meio ambiente. 2.ed. Rio de Janeiro: Projeto Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos: Ar-
quivo Nacional, 2001. 
 
OGDEN, Sherelyn; GARLICK, Karen. Planejamento e prioridades. 2.ed. Rio de Janeiro: Projeto Conservação 
Preventiva em Bibliotecas e Arquivos: Arquivo Nacional, 2001. 

111 Johanna Smit, ao tratar da análise e descrição de documentos audiovisuais, associa as três profissões irmãs da organização da 
informação: arquivologia, museologia e biblioteconomia, denominando-as “as 3 Marias”, expressão já consagrada na área.



Revista do Arquivo Artigos

 São Paulo, Ano II, Nº 7, p. 24-42, outubro de 2018   42

 
SÃO PAULO (Estado). Decreto nº. 6.283, de 25 de janeiro de 1934. Cria a Universidade de São Paulo e dá 
outras providências. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 10 maio 1934. Disponível em: <http://
www.al.sp.gov.br/norma/?id=130436>. Acesso em: 26 mar. 2018. 
 
SÃO PAULO (Estado). Decreto nº. 6.533, de 4 de julho de 1934. Aprova os estatutos da Universidade de São 
Paulo. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 5 de julho de 1934. Disponível em: <http://www.
al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1934/decreto-6533-04.07.1934.html>. Acesso em: 30 abr. 
2018. 
 
SÃO PAULO (Estado). Decreto nº. 6.535, de 4 de julho de 1934. Estabelece o quadro de funcionários da Rei-
toria da Universidade de São Paulo e abre o crédito necessário ao pagamento dos vencimentos respectivos. 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 5 de julho de 1934. Disponível em: <https://www.al.sp.
gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1934/decreto-6535-04.07.1934.html>. Acesso em: 30 abr. 2018. 
 
SÃO PAULO (Estado). Decreto nº. 7.065, de 6 de abril de 1935. Aprova o Regulamento da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 19 de maio de 1935. 
Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1935/decreto-7065-06.04.1935.
html>. Acesso em: 16 jul. 2018  
 
SÃO PAULO (Estado). Decreto nº. 7.066, de 6 de abril de 1935. Aprova o Regulamento da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”, de Piracicaba, da Universidade de São Paulo. Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, São Paulo, 19 de maio de 1935. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/
decreto/1935/decreto-7066-06.04.1935.html>.  Acesso em: 16 jul. 2018. 
 
SÃO PAULO (Estado). Decreto nº. 7.068, de 6 de abril de 1935. Aprova o Regulamento da Faculdade de Di-
reito, da Universidade de São Paulo. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 14 de abril de 1935. 
Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1935/decreto-7068-06.04.1935.
html>. Acesso em: 16 jul. 2018. 
 
SÃO PAULO (Estado). Decreto nº. 7.069, de 6 de abril de 1935. Aprova o Regulamento da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 
21 de abril de 1935. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1935/decre-
to-7069-06.04.1935.html>. Acesso em: 16 jul. 2018. 
 
SÃO PAULO (Estado). Decreto nº. 7.071, de 6 de abril de 1935. Aprova o Regulamento da Escola Politécnica, 
da Universidade de São Paulo. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 27 de junho de 1935. Dispo-
nível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1935/decreto-7071-06.04.1935.html>. 
Acesso em: 16 jul. 2018. 
 
SÃO PAULO (Estado). Decreto nº. 7.392, de 25 de setembro de 1935. Aprova o Regulamento da Faculdade 
de Farmácia e Odontologia da Universidade de São Paulo. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 
26 de setembro de 1935. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1935/
decreto-7392-25.09.1935.html>. Acesso em: 16 jul. 2018. 
 
SMIT, Johanna. W. O documento audiovisual ou a proximidade entre as 3 Marias. Revista Brasileira de 
Biblioteconomia e Documentação, v. 26, n. 1/2, p. 81-85, 1993. Disponível em: <http://www.brapci.inf.br/
v/a/2163>. Acesso em: 11 jul. 2018. 
 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Departamento de Recursos Humanos. Plano de Classificação de Funções 
(PCF). Disponível em: <http://www.usp.br/drh/trabalhe-na-usp/carreiras-usp/carreira-funcionarios/plano-
-de-classificacao-de-funcoes-pcf/>. Acesso em: 16 jul. 2018. 
 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Reitoria. Departamento de Administração. Portaria DA nº. II, de 28 de julho 



Revista do Arquivo Autora Convidada

 São Paulo, Ano II, Nº 7, p. 43-54, outubro de 2018   43

Autora Convidada

Clara Gouraud

A Revista do Arquivo está consolidando o seu conceito de periódico voltado para o mundo dos arquivos 
e suas interfaces, com sua face “acadêmica” e também de diálogo mais horizontal com o conhecimento 
da área. Ainda assim, não para de inovar. Desta vez, estamos inaugurando uma subseção na seção Arti-
gos, intitulada Autor(a) Convidado(a). Com isso, abrimos espaço para divulgação científica de artigos de 
diversas áreas do conhecimento, cujo objeto se baseia fortemente na pesquisa no acervo do APESP. Para 
essa seção, os autores serão convidados pela editoria da Revista.

Nesta primeira experiência, apresentamos o artigo Uma infância que liberta? Estratégias de emanci-
pação das mães de ingênuos nos tempos da lei do Ventre Livre, São Paulo, 1871-1888. Traduzido do 
original em francês, o texto é de autoria de Clara Gouraud que recentemente defendeu seu mestrado na 
Universidade Paris Diderot, França, e que teve como orientadora Aurélia Michel, uma das nossas intér-
pretes do Acervo nesta edição.

A partir de pesquisas nos Fundos Juízo de Órfãos e Junta Classificadora de Escravos, do APESP, em diálogo 
com bibliografia especializada, Clara descreve e analisa aspectos da estratégia de escravas e libertas que 
utilizaram os meios judiciais para reivindicar o direito de liberdade dos chamados ingênuos e de si pró-
prias, fazendo uso das prerrogativas daquela que se tornou conhecida como Lei do Ventre Livre, de 1871. 

Uma infância que liberta? Estratégias de emancipación das mães 
de ingênuos nos tempos da Lei do Ventre Livre.  
São Paulo, 1871-18881*

 
Clara Gouraud2** 

Resumo

A partir do estudo de processos judiciais acionados por mães de «ingênuos» - crianças livres nascidas de 
mães escravas após a Lei do Ventre Livre, de 1.871 - contra seus antigos senhores, a fim de recuperar a 
guarda de seus filhos, este artigo mostra a importância da questão da proximidade das crianças na concep-
ção da liberdade das mães escravas e libertas no contexto da abolição gradual da escravidão. A análise 
destas fontes judiciais permite mostrar que essa lei, que visa abolir progressivamente a escravidão no Bra-
sil pela libertação dos filhos das mulheres escravas, é usada de modo ambivalente, por mães escravas e 
libertas que reivindicam seus direitos, por um lado, e por seus antigos senhores, por outro lado, com uma 
dimensão particular na cidade de São Paulo. Apoiadas por advogados abolicionistas, essas mulheres rei-
vindicam sua plena liberdade pedindo a guarda de seus filhos ingênuos, enquanto que seus antigos sen-
hores reagem para assegurar, por meio da lei, sua dominação sobre esses mesmos ingênuos, no processo 
de se tornarem futuros cidadãos brasileiros no período que antecedeu a abolição de 13 de maio de 1888.

Palavras-chave: mães escravas, ingênuos e abolição gradual

A freeding childhood ? Emancipation strategies of ingênuos mothers in times of the Free Womb law. São 
Paulo, 1871-1888.

1* Artigo original em língua francesa publicado na revista Problème d”Amérique Latine, nº 108, 2018/1, disponível em: https://www.
cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine-2018-1.htm
2**  Artigo derivado de dissertação de mestrado pela Université Paris Diderot, de setembro de 2017. 
  E-mail : clara.gouraud.r@hotmail.fr
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Abstract

Through an examination of suits iniciated by mothers of ingênuos children (i.e. free children born of slave 
mothers after the Brazilian Free Womb law of 1871), suing their former masters in order to get their children 
back, this article shows how the fact of living closely to their children played an essential role in the notion 
of freedom for slave and freed mothers, in times of gradual abolition of slavery in Brazil. The exploration of 
those legal sources enables to show how this law, which aimed at gradually ending the slave-holding system 
by freeding the children of enslaved women, was ambiguously used, particularly in the city of São Paulo, on 
the one hand by slave and freed mothers asserting their rights, and on the other hand by their former mas-
ters. Supported by abolitionist lawyers, these women claimed their total freedom applying for child custody, 
while the slaveholders fought back maintaining, by the use of the same law, their control over the ingênuos 
children, who were to be their incoming brazilian congeners as the abolition of 11 May 1888 approached.

Key words: slave mothers, ingênuos, gradual abolition 

INTRODUÇÃO

Em 9 de Julho de 1883, a parda e liberta Lucrecia solicita ao Juiz de Órfãos para que lhe seja restabelecida a 
guarda de sua filha Margarida, de 14 anos, que foi libertada incondicionalmente pelo senhor Antonio Joaquim 
Dias, mas este se recusa a separar-se dela. Em seu pedido, o advogado de Lucrecia explica que «o senhor da 
filha da requerente a libertou incondicionalmente ; mas ele afirma que ela permanece em sua companhia, o 
que se constituiria em um segundo e pior cativeiro».1 A exemplo de Lucrecia, muitas mães libertas recorrem 
à justiça nos anos 1880, em São Paulo, para requerer a libertação e, sobretuto, a guarda de seus filhos, o 
que é para ela uma liberdade mais concreta do que a liberdade jurídica que lhe confere o status de liberta. 

Este fenômeno jurídico, que começa desde os anos 1870 e ganha amplitude na década de 1880, decorre da 
Lei do Ventre Livre, promulgada no Brasil em 28 de setembro de 1871, que libertou os filhos de mães escra-
vas, chamados de «ingênuos», nascidos à partir desta data. A promulgação desta lei, que deu origem a longos 
debates parlamentares sobre a questão do «elemento servil» e urgência do fim da escravidão no Brasil, evi-
tando uma abolição imediata considerada muito perigosa, provoca uma série de ações judiciais, em São Paulo 
como em outras cidades, por parte de mães libertas que reivindicam a liberdade e a guarda de seus filhos.2 À 
medida que a cidade cresce de modo vertiginoso, ultrapassando a aparência de «vila estudantil», de cerca de 
quinze mil habitantes em 1855, para uma verdadeira «metrópole do café», com 64.934 habitantes, em 1890,3 
a escravidão, particularmente, se esvai rapidamente na cidade: o número de escravos cai de 7.068 em 1854, 
para 493 em 1886.4 No momento em que um movimento abolicionista jurídico agita a cidade no início dos 
anos 1870, a questão da guarda de seus filhos torna-se uma luta pela liberdade das mães escravas e libertas. 
A partir do estudo de estratégias jurídicas dessas mulheres que afrontam seus antigos senhores ante o Juíz de 
Órfãos para reivindicar a liberdade de seus filhos com base na Lei do Ventre Livre, veremos que a questão da 
guarda dos filhos de escravos se constitui em uma questão profunda da abolição, tanto para as mães libertas 
que reivindicam a liberdade deles, quanto para seus antigos senhores que buscam manter sua dominação.

A Lei do Ventre Livre: desafios de um novo paradigma jurídico (1871-1880)

Os fundamentos da lei 

Na segunda metade da década de 1860, o Brasil enfrentou uma crise política: em meio à guerra contra o Para-

1 Juízo de Órfãos, Arquivo Público do Estado de São Paulo (JDO/APESP), C05360. Protocolo n°10677, Lucrecia, 1883. 
Este artigo é decorrente de pesquisa em um conjunto de 40 processos constantes do fundo Juízo de Órfãos de São Paulo, 
realizada durante três meses no Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP). Agradeço a Aurélia Michel, à equipe do APESP 
(particularmente a Marcelo Chaves, Judie Abrahim, Aparecido da Silva e Rodrigo Garcia) e à equipe do Tribunal de Justiça de São 
Paulo (Angelica Vicente), que contribuíram para esta pesquisa.
2 Ver o estudo de Camillia Crowling sobre o Rio de Janeiro : Camillia Crowling. « ‘As a slave woman and as a mother’: 
women and the abolition of slavery in Havana and Rio de Janeiro ». Social History, 36:3, 2011, pp. 294-311. DOI : 
10.1080/03071022.2011.598728
3 Lilia K. Moritz Schwarcz, Retrato em branco e negro : jornais, escravos e cidadãos em São Paulo no final do século XIX. Companhia 
das Letras, São Paulo, 1987, p. 49.
4 Maria Helena P. T. Machado, « Sendo Cativo nas Ruas: a Escravidão Urbana na Cidade de São Paulo », in : Porta, Paula, org. 
História da Cidade de São Paulo. Paz e Terra, São Paulo, 2004, pp. 59-99, p. 64.
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guai (1865-1870), na qual os escravos participaram ativamente da luta dentro do exército imperial, a questão 
da manutenção da escravidão começa a se colocar de forma crítica. O regime escravista norte-americano 
acabara de sucumbir nos Estados Unidos durante a Guerra de Sessessão, e a questão da escravidão está no 
cerne da guerra da independência que ocorre em Cuba.15 Livre do sistema colonial português desde 1822 e 
tornando-se um Império independente, o Brasil continua sendo um dos últimos países a manter a escravidão. 
Uma contradição entre a manutenção de um regime escravista peculiar às sociedades coloniais e a aspiração 
política do governo brasileiro à modernidade continuou por todo o século XIX, no momento em que o tra-
balho forçado, em pleno vôo, se estende das regiões açucareiras do nordeste para as regiões mineiras e de 
cultivo de café do sudeste.A primeira abolição do tráfico em 1831, impulsionado por pressões da Inglaterra, 
não impede a deportação ilegal de centenas de milhares de africanos para essas regiões («para inglês ver»), 
mas já faz emergir nos agricultores do Sudeste inquietudes concernentes à substituição do trabalho escravo. 
Uma reflexão então se desenvolve em torno do poder regenerativo das mulheres escravas como um meio 
de manter o trabalho escravo e maximizar os lucros.26 Atribui-se às mulheres escravas um papel de elemento 
estabilizador do sistema escravista: sua capacidade de gerar laços familiares através de seu trabalho sexual e 
reprodutivo aumentaria a proporção de crioulos entre os escravos, considerados menos «perigosos» do que 
os africanos livres, e que, em última análise, seriam destinados a substituir completamente a força de trabal-
ho africana. Por outro lado, a reprodução das mulheres escravas contribuiria para «apaziguar» a temperatura 
subversiva desses mesmos africanos livres, no momento em que as rebeliões de escravos e os quilombos, a 
maioria liderada por homens escravos africanos, se multiplicam. Tendo em vista os «horrores» da Revolução 
de Santo Domingo, os intelectuais da geração da independência advogam o fim do tráfico de escravos africa-
nos em benefício da geração de uma «bela e grande população crioula».37 No momento deste novo interesse 
dos plantadores pela «reprodução hereditária da escravidão por meio da escravização dos corpos das mul-
heres», os juristas brasileiros consagram o partus sequitur ventrem como princípio fundador da escravização 
ao modo brasileiro. Este princípio, derivado do direito romano, atribui legalmente ao senhor a propriedade 
dos filhos da mulher escrava do qual ele é dono (uma criança nasce escrava, porque ela nasceu de uma mãe 
escrava) e dá assim uma justificação legal para a manutenção da escravidão após a proibição oficial do tráfico.48

É com o propósito de abolir este princípio romano que Agostinho Marques Perdigão Malheiro, jurista, advo-
gado do Conselho de Estado, presidente do Instituto dos Advogados do Brasil (IAB) e membro do Parlamento, 
apresenta um projeto de lei que dará origem ao texto da lei n. 2040, de 28 de setembro de 1871, conhecida 
como «Lei do Ventre Livre». Para Perdigão Malheiro, a abolição deve passar por um processo de construção 
de jurisprudência e de uma legislação da escravidão propriamente brasileira.59 Ele mostra que, no Brasil, a es-
cravidão continua a se reproduzir após a proibição do tráfico devido ao princípio do partus sequitur ventrem, 
ou seja, «o princípio da perpetuidade da hereditariedade da escravidão, que afeta indefinidamente todos 
os descendentes das mulheres escravas, mesmo que o pai seja livre», não deixando, uma vez ratificada a 
proibição do tráfico « senão o nascimento como fundamento da escravidão ».610 Ele propõe, então, a criação 
de uma «emancipação pelo ventre», que declararia livres todos os filhos nascidos de mãe escrava, a partir 
de uma determinada data. Por medo das rebeliões de escravos que poderiam provocar, Perdigão Malheiro 
estabelece um projeto de lei para evitar a abolição imediata da escravidão, considerada perigosa demais para 

15 Martha Abreu. « Slave Mothers and Freed Children: Emancipation and Female Space in Debates on the ‘Free Womb’ Law, 
Rio de Janeiro, 1871 ». In : Journal of Latin American Studies, vol. 28, n. 3, p. 567-80, Oct. 1996. DOI : https://doi.org/10.1017/
S0022216X00023890
26 Ver Martha Santos. « ‘Slave Mothers’, Partus Sequitur Ventrem, and the Naturalization of Slave Reproduction in Nineteenth 
Century Brazil ». Tempo. Vol. 22 n. 41, p. 467-487, set-dez. 2016. DOI : dx.doi.org10.20509/TEM-1980-542X2016v224106
37 João Severiano Maciel da Costa, « Memória sobre a necessidade de abolir a introdução dos escravos africanos no Brasil ». Dans : 
João Severiano Maciel da Costa, Memórias sobre a escravidão. Arquivo Nacional Fundação Petronio Portella, Rio de Janeiro, 1988, 
pp. 12-47, p. 20-22.
48 Ver Trigo de Loreiro, Instituições de Direito Civil Brasileiro. 3ª ed., vol 1. Typographia Universal, Recife, 1864. A reativação deste 
princípio jurídico romano no direito brasileiro deve-se à complexidade da législação escravista brasileira, regida por decretos 
imperiais, pelo Código Criminal imperial (1834), as ordenanças provinciais e municipais, e, em matéria de direito civil, por uma 
mescla entre as Ordenações Filipinas (legislação portuguesa instaurada em 1603, e utilisada no Brasil até a aparição do Código Civil 
em 1916) e a lei Romana subsidiária das Ordenações Filipinas.
59 Martha Santos, op. cit., p. 480, et Sílvia H. Lara, Legislação sobre escravos africanos na América Portuguesa. Fundação Tavera, 
Madrid, 2000, p. 45.
610 Agostinho Marques Perdigão Malheiro, A escravidão no Brasil: Ensaio histórico-jurídico-social. Vol. 1. Tipografia Nacional, Rio de 
Janeiro, 1866, p. 50.
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a manutenção do trabalho agrícola.111 Como a reprodução feminina era considerada o último pilar da manu-
tenção da escravidão após o fim do tráfico ilegal,212 Perdigão Malheiro concebe a capacidade reprodutiva dos 
corpos das mulheres escravas como uma forma de extinguir progressivamente a escravidão, pela geração de 
pessoas livres de um novo status - os ingênuos. Aqui encontramos a ideia de uma «genotecnia», segundo a 
expressão de Elsa Dorlin, ou seja, um conjunto de técnicas de domesticação e controle da capacidade repro-
dutiva dos corpos das mulheres visando à «fabricação» de um povo.313 Mais do que o meio de justificar o sis-
tema escravista ou sua abolição, a capacidade reprodutiva dos corpos das mulheres escravas é assim pensada 
como participante da fabricação de uma ordem social peculiar à nação brasileira: a criação de um status par-
ticular para os ingênuos, filhos livres nascidos de mães escravas, formaliza seu destino de futuros cidadãos.

Para Perdigão Malheiro, emancipação das crianças nascidas de mães escravas apaziguaria, portanto, as rela-
ções entre senhores e escravos, pois «o amor materno é tal que os escravos se resignam entre eles mesmo 
à sua triste condição, contanto que seus filhos possam ser livres: sua maior ambição é a liberdade de seu 
filho».414 Deve-se notar que o projeto de lei prevê uma liberdade sujeita a muitas condições e obrigações para 
os ingênuos: estes últimos permanecem sob a responsabilidade de sua mãe somente se ela for uma liberta e 
fizer o pedido para manter seus filhos antes que eles tenham atingido a idade de oito anos. Caso contrário, os 
ingênuos devem prestar seus serviços ao senhor de sua mãe até a sua maioridade (21 anos), e permanecer 
sob sua guarda. Apesar destas condições restritivas, a questão da liberdade de filhos de mulheres escravas 
provoca fortes reações entre os parlamentares partidários da escravidão, que criticam o projeto de lei e tudo 
o que defende os direitos das mães escravas. Os agricultores temem que a lei deteriore as condições da 
maternidade «causando a separação da mãe e da criança» e uma perda de autoridade sobre os escravos e 
sobretudo sobre os ingênuos: «seria difícil obter a obediência dos ingênuos se, como o próprio nome sugere, 
os senhores não mais tivessem controle sobre eles».515 Esses argumentos prevêem convulsões sociais em 
sequência à promulgação da lei. A separação das mães e dos seus filhos, a reivindicação de seus direitos fami-
liares pelas mães escravas, as desigualdades de acesso à emancipação e ao reagrupamento familiar, as fugas 
de filhos de escravas: todos esses temas figuram de maneira recorrente nas ações judiciais opondo senhores 
e mães de ingênuos  a partir de 1871.

Os novos direitos dos ingênuos, de suas mães e de seus senhores

Em 28 de setembro de 1871, após uma longa série de debates e várias emendas, o parlamento finalmente 
ratificou o projeto de lei inspirado no texto de Perdigão Malheiro. Após a abolição definitiva do tráfico de 
escravos em 1850, que efetivamente proibiu a importação ilegal de escravos africanos, a ementa da lei n. 
2040 declara «de condição livre os filhos de mulher escrava que nascerem desde a data desta lei, liber-
tos os escravos da Nação, e outros, e providencia sobre a criação e tratamento daqueles filhos menores 
e sobre a libertação anual de escravos». Esta lei cria um novo status jurídico que é único na legislação es-
cravista: o status de ingênuo, para filhos nascidos de mães escravas a partir de 1871. Eles não alcançam 
imediatamente a liberdade: eles devem, em todos os casos, ficar sob a égide do senhor de sua mãe até 
a idade de 8 anos. Em compensação pelas responsabilidades e inconveniências induzidas por esta medi-
da, duas escolhas são oferecidas ao senhor: separar-se da criança, que então fica sob a proteção do Es-
tado, em troca de indenização de seiscentos mil réis, pagos para o senhor na forma de renda de 6% du-
rante trinta anos; ou, então: empregar a criança para seus serviços até a idade de 21 anos, idade a partir 
da qual o ingênuo pode desfrutar plenamente de sua liberdade. Segunda medida principal da lei, o arti-
go 3º estabelece a criação de um «Fundo de Emancipação», formado a partir de diversos impostos e 
taxas incidentes sobre os proprietários de escravos, cujo papel é libertar anualmente uma certa cota de 
escravos em cada província do Império. Finalmente, a lei também permite aos escravos acumularem um 
pecúlio, ou seja, um montante de economias próprias, a ser utilizado para facilitar a libertação dos escra-
vos e, agora legalmente, o direito de eles próprios ressarcirem o seu senhor em troca de sua liberdade.

111 Vários quilombos e insurrecões escravas ocorrem nas décadas de 1850 e 1860 nas províncias do sudeste brasileiro, assim como 
em algumas províncias do norte e do nordeste. Ver : João José Reis, « Quilombos e revoltas escravas no Brasil ». Revista USP, vol. 28 
p. 14-39, Dez-Fev 1995/1996.
212 Ver Trigo de Loreiro, op. cit.
313 Elsa Dorlin, La matrice de la race : généalogie sexuelle et coloniale de la nation française. La Découverte, Paris, 2006, p. 274.
414 Agostinho Marques Perdigão Malheiro, A escravidão no Brasil: Ensaio histórico-jurídico-social. Vol. 2. Tipografia Nacional, Rio de 
Janeiro, 1866, p. 211.
515 Martha Abreu, op. cit., p. 573-576.
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Note-se também que, se a lei de 1871 consagra direitos aos ingênuos esses direitos são, em grande parte, 
constrangidos por uma série de obrigações, e são, sobretudo, os interesses dos senhores que são aten-
didos: condenados a servirem ao senhor de suas mães até 21 anos, nenhuma ingênuo terá alcançado a 
liberdade «naturalmente», pois, de acordo com essa disposição da lei até o 13 de maio de 1888, no mo-
mento da abolição definitiva da escravidão, os mais jovens deles não teriam mais que 17 anos. Quanto às 
mães dos ingênuos, elas não adquirem nenhum direito enquanto escravas. Se elas são libertas, no entan-
to, podem pedir a guarda de seus filhos de mais de oito anos diante do Juizo de Órfãos. Os senhores sa-
bem bem desfrutar dos privilégios que lhes são concedidos pela lei, uma vez que esta se destina princi-
palmente a perturbar o menos possível o trabalho escravo, sobre o qual repousa a recente aceleração do 
crescimento econômico, em grande parte devido ao boom do café do sudeste brasileiro. Entre os cerca de 
quatrocentos mil indivíduos registrados em 1885 em todo o Império, há apenas dezoito casos nos quais 
os senhores preferiram a indenização proposta pelo Estado em troca dos encargos com os ingênuos. Em 
outras palavras, em quase todos os casos, os senhores continuaram usando o ingênuos como escravos.116

A cidade de São Paulo: um terreno fértil para o uso da Lei do Ventre Livre

Assim como Robert Conrad, uma parte da historiografia clássica sobre a escravidão no Brasil constatou 
uma certa ineficácia da lei de 1871 em relação à libertação dos escravos,217 dado o pequeno número de 
escravos alforriados pelo Fundo de Emancipação e pela facilidade das fraudes realizadas pelos senhores no 
ambiente judicial. No entanto, outra literatura, que análisa a escravidão por uma abordagem cultural, ul-
trapassou essa primeira historiografia quantitativa ao mostrar que os escravos usavam a aceleração da regu-
lação da escravidão para obter acesso legal à liberdade na segunda metade do século do século XIX.318 Sob 
o enfoque da história cultural da escravidão, apresentarei aqui a dimensão simbólica desta lei, das quais as 
mães escravas e libertas se apropriaram para reivindicar seus próprios direitos familiares e a liberdade de 
seus filhos, por meio de uma análise qualitativa e antropológica das práticas judiciais que dela decorrem. 

No nível nacional, as mulheres constam como maioria dos processos judiciais acionados por escravos para 
reivindicar sua liberdade a partir da década de 1870: na Corte de Apelação do Rio de Janeiro, 90% dos ca-
sos de ações de liberdade identificadas conforme o sexo envolveu mulheres, entre 1870 e 1888, sendo 
que elas representavam apenas 47% entre 1850 e 1870. Pode-se ler nesse recrudescimento da represen-
tação feminina o impacto direto da Lei do Ventre Livre.419 No nível local da cidade de São Paulo, também 
encontramos essa maior presença de mulheres escravas e libertas nos precedimentos judiciários, mesmo 
porque a população escrava e emancipada é marcada por uma alta proporção de mulheres e crianças.520  
Se compararmos os números da cidade com a população escrava de toda a província, incluindo as áreas 
rurais de plantio, o contraste é impressionante: na capital, 54,3% dos escravos são mulheres, enquanto que 
elas representam apenas 41,5% dos escravos da província em 1887. Da mesma forma, os jovens com me-
nos de 30 anos representam 56,4% dos escravos da capital, contra apenas 41,7% dos escravos da província 
no mesmo ano. Deve-se acrescentar que os casos de mães solteiras, também predominam nos processos 
judiciais. Isso pode ser explicado pelo fato de que os escravos urbanos têm muito pouco acesso ao casa-
mento: enquanto 26% dos escravos na província de São Paulo são ou já foram casados, na capital apenas 
3% deles estão nessa situação em 1886.621 Parece que essa forte presença de uniões não legalizadas não 
é específica da população escrava, mas diz respeito a toda a cidade de São Paulo: Elizabeth Kuzenof mos-
tra que na virada do século XIX há uma diminuição no número de casamentos, ao mesmo tempo em que 

116 Robert Conrad, The Destruction of Brazilian Slavery, 1850-1888. University of California Press, Berkeley, 1972, cité dans : Anna 
Alaniz, Ingênuos e libertos, estratégias de sobrevivência familiar em épocas de transição. 1871-1895. Área de Publicações CMU/UNI-
CAMP, Campinas, 1997,  p. 41.
217 Ver: Emília Viotti da Costa, Da senzala à colônia. Brasiliense, São Paulo, 1989 ; Robert Conrad, op. cit.
318 Ver especialmente: Sidney Chalhoub, Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte. Companhia 
das Letras, São Paulo, 1990; Hebe Maria Mattos de Castro, Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista. 
Brasil século XIX. Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1998; Elciene Azevedo. O direito dos escravos: lutas jurídicas e abolicionismo na 
provincia de São Paulo. Editora da Unicamp, Campinas, SP, 2010.
419 Camillia Crowling, op. cit., p. 299-300. 
520 Ver Maria Helena P. T. Machado, « Sendo Cativo nas Ruas: a Escravidão Urbana na Cidade de São Paulo », in: Porta, Paula, org. 
História da Cidade de São Paulo. Paz e Terra, 2004, São Paulo, pp. 59-99, p.70, et Maria Odila L. da Silva Dias, Quotidiano e Poder em 
São Paulo no Século XIX, 2 ed. Revista. Brasiliense, São Paulo, 1995,  p. 122.
621 Relatório apresentado ao Exm. Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo pela Comissão Central de Estatística, Typographia Leroy 
King Bookwalter, S. Paulo, 1888.
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aumenta o número de mães solteiras, que se tornam chefes de família.122 Eni Mesquita Samara, por sua 
vez, explica que a predominância de famílias matrifocais, as altas taxas de filhos ilegítimos e de concubi-
natos na população paulista resultam de um acesso cada vez mais difícil ao sacramento do casamento.223

Outra característica da escravidão na cidade de São Paulo é sua extinção precoce após a proibição do tráfi-
co ilegal, especialmente a partir da década de 1870. Segundo Maria Helena Machado, esse fenômeno está 
ligado ao aumento dos preços dos escravos, sobretudo para compensar a falta de mão-de-obra nas lavouras 
de café. Como resultado, a posse de escravos torna-se cada vez mais rara, como mostra Zélia Cardoso de 
Mello.324 Entre 1854 e 1886, o número de escravos na cidade passou de 3.828, ou seja, 12,2% da população 
total, para 493, apenas 1% da população urbana: durante esse período, a escravidão como uma instituição 
econômica desaparece quase completamente do perímetro urbano.425 Essa extinção precoce da propriedade 
de escravos na cidade, além do fator econômico, também é favorecida pela cultura jurídica e abolicionista 
que se desenvolveu desde o estabelecimento, em 1828, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. 
É nessa universidade que se forma, de modo informal, um tal Luiz Gonzaga Pinto da Gama até tornar-se ad-
vogado em São Paulo. Desde o final da década de 1860, ele liderou o movimento abolicionista paulista. Filho 
de uma africana livre, ele se libertou defendendo-se juridicamente, depois de ter sido ilegalmente escravi-
zado.526 O desenvolvimento do movimento abolicionista paulista da década de 1870, assim como seu líder, 
está profundamente ligado à cultura jurídica que permeia São Paulo, que adquiriu uma verdadeira reputação 
como quilombo urbano nas últimas décadas do século XIX.627 Se o número de escravos cai drasticamente, o 
número de negros livres aumenta significativamente. Na pequena cidade de São Paulo àquela época, a Lei 
do Ventre Livre se torna uma questão importante nos processos do Juiz de Órfãos: as mães libertas, apoiadas 
por advogados abolicionistas, aproveitam-se da lei para tentar recuperar a guarda de seus filhos ingênuos. 
Esse fenômeno jurídico desempenha um papel inegável no contexto de sufocamento acelerado da escravidão 
que ocorre em São Paulo. A lei de 1871 tem uma importância proporcionalmente muito maior na cidade do 
que para a província como um todo: na cidade, em 1886, o número de ingenuos (921) é quase o dobro do 
número de escravos ( 493), enquanto que no mesmo ano o número de ingênuos em toda a província (61.072) 
é quase duas vezes inferior ao número de escravos (107.329).728 Esta lei é, por um lado, usada como alavan-
ca pelas mães de ingênuos para obter a guarda de seus filhos, bem como sua liberdade, e, por outro lado, 
usada recorrentemente pelos senhores para manter crianças ingênuas na condição de escravidão doméstica.

Uma nova defesa dos direitos das mães de ingênuos 

Conforme os argumentos apresentados pelos donos de terras contra o projeto de lei de Perdigão Malheiro, a Lei 
do Ventre Livre cria uma ruptura familiar e jurídica entre a mãe escrava e seus filhos. A partir de então, o ingênuo 
não mais considerado propriedade do senhor, entretanto está vinculado à família dele. A lei concede mais direi-
tos de família ao senhor, que obtêm automaticamente os direitos e deveres de um tutor em relação aos filhos de 
seus escravos: ele detém «poder» de «autoridade» sobre essas crianças, ao mesmo tempo em que é obrigado 
a «criá-los e educá-los» até os oito anos de idade.829 Assim, apesar de seu status, na família livre o ingênuo per-
manece escravo no sentido concebido pelo antropólogo Claude Meillassoux:930  se é incluído automaticamente 
na casa do senhor, é, no entanto, sem ser reconhecido como um parente da mesma forma que outros membros 
da família - seu papel é o de um doméstico, que deve servir, de oito a vinte e um anos, à família de seu senhor.

Os processos iniciados por mães libertas contra seus antigos senhores, a fim de recuperar a guarda de seu 

122 Elizabeth A. Kuznesof, « Household composition and headship as related to changes in mode of production: São Paulo 1765 to 
1836 ». Society for Comparative Study of Society and History, 22 (1980), pp. 78-108.
223 Ver Eni de Mesquita Samara, As mulheres, o poder, a família: São Paulo, século XIX. Marco Zero, São Paulo, 1989.
324 A propriedade escrava representa 33,3% do total dos biens no decênio de 1840,  montante que cai para 8% no decênio de 1880. 
Ver Zélia Cardoso de Mello, Metamorfoses da Riqueza. São Paulo, 1845-1895. Editora Hucitec, São Paulo, 1990, p. 105 et p. 124.
425 Ver Maria Helena P. T. Machado, op. cit., p. 64.
326 Elciene Azevedo, 2010, op. cit., p. 93.
627  Ver Raquel Rolnik, A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. Nobel FAPESP, São Paulo, 
1997, p. 61.
728  Relatório apresentado ao Exm. Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo pela Comissão Central de Estatística. Typographia Leroy 
King Bookwalter, S. Paulo, 1888, p. 53-59.
629  Lei n. 2040, Art. 1° § 1°.
930 Meillassoux define a escravidão sob o ponto de vista antropológico como « aantitese do parentesco e o meio legal da 
subordinação do escravo em todas as formas de escravidão ». Ver Claude Meillassoux, Anthropologie de l’esclavage : le ventre de fer 
et d’argent. Presses universitaires de France, Paris, 1986, p. 35.
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filho ingênuo, multiplicaram-se significativamente no final da década de 1870. Luiz Gama desempenha um 
papel na multiplicação desse tipo de processo. Em janeiro de 1880, ele dá um exemplo de como a lei pode 
ser usada para defender o direito das mães libertas para assumir a guarda de seus filhos, defendendo Vicen-
cia, uma liberta separada de sua filha ingênua Yoanna, nascida em 9 de agosto de 1872, que seus antigos 
senhores levaram com eles para o Rio de Janeiro, reivindicando que sua filha lhe fosse devolvida.131 Para 
defender este caso, Luiz Gama invoca o artigo 1º da lei nº 2040, bem como o artigo 9º do Decreto de 13 de 
novembro de 1872, que complementa e regulamenta a aplicação da referida lei. O artigo 1º, § 4, da lei de 
1871 é o único que atesta um direito às mães dos ingênuos: o de tomar a guarda de seus filhos ingênuos com 
menos de oito anos, desde que sejam libertos.232 No momento do pedido, a menor Yoanna tem sete anos e 
meio : a fim de ganhar tempo, o próprio Luiz Gama se faz nomear tutor da menor em 7 de fevereiro de 1880. 
Este ato oficial lhe permite requerer com mais legitimidade para que seja expedido o mandado de detenção 
da menor, o que, de fato, é expedido em 15 de junho de 1880 ao juiz dos órfãos da cidade do Rio de Janeiro 
pelo juiz de Órfãos da cidade de São Paulo. A resposta dos antigos senhores não se faz esperar: em 22 de jun-
ho de 1880, Francisco das Chagas Pereira, advogado destes últimos, responde por meio de carta de embargos 
ao mandado de detenção da menor expedido pelo juiz dos órfãos de São Paulo, contestando sua validade.

Seu argumento baseia-se também no primeiro artigo da lei de 1871 lei (§ 1º), que prevê que, na ausência de 
demonstração dos «senhores» junto ao Estado para recorrer à indenização oferecida em troca da retomada 
do ingênuo, considera-se que estes últimos optam automaticamente pelo direito de usar gratuitamente os 
serviços do ingênuo até que atinjam a maioridade. O advogado Chagas Pereira, em seguida, exibe outros ar-
gumentos, duvidosos ou mesmo falsos: segundo ele, a lei iria impor a nomeação de um curador e não um tu-
tor dos libertos - o que tornaria inútil a tutela de Luiz Gama. Esse argumento é obviamente duvidoso porque, 
embora a distinção entre tutor e curador exista na legislação brasileira, na verdade ela é muito pequena e não 
é necessariamente respeitada no direito consuetudinário. Finalmente, o advogado afirma que Yoanna logo 
teria dez anos, e que a mãe não teria mais o direito de levá-la consigo, o que, novamente, é falso, já que o ato 
de batismo da menor mostra que ela nasceu em 9 agosto de 1872, e, portanto, ainda tinha sete anos em jun-
ho de 1880. O mandado de apreensão e entrega ao Juizo de Órfãos é no entanto expedido em 31 de agosto de 
1880, a pedido de Gama, mas permaneceu sem efeito. Após várias tentativas infrutíferas, o advogado expede 
em 2 de outubro de 1880 uma carta mais detalhada e mais contundente ao Juizo de Órfãos, na qual ele refuta 
os argumentos do seus adversário e denuncia a má-fé do senhor José Cazes «europeu, civilizado e cidadão, 
francês, bem sabe colher os proveitos da escravidão no Brasil», e para quem Vicencia « pediu a entrega da sua 
filha menor de 8 anos de idade».  Esta farpa lançada ao senhor de Yoanna além de denunciar a sua própria 
má-fé, visa também lembrar ao juiz as incoerências do Brasil, que mantém a escravidão tendo consciência de 
seu «atraso» frente a países ditos « civilizados » que já aboliram a escravidão e instauraram uma república, 
como a França - essa consciência do «atraso» brasileiro nessa área desempenha um papel importante na 
adoção de uma abolição gradual e na promulgação da lei de 1871. O argumento de Luiz Gama baseia-se na 
necessidade de uma coerência jurídica e na aplicação da lei que regulamenta o direito das mães de ingênuos: 
ele se indigna com o fato de «José Cases ter transportado a menor para a Côrte, no intuito malvado, e re-
provado, de inutilizar o direito da pobre liberta, que, até nisto, encontra a malevolência do seu ex-senhor ! » 
e reitera que suas objeções são infundadas: «porque o direito de Vicencia está escrito (Lei nº 2040, de 28 
de setembro de 1871, o artigo 1º, § 4.)» e « porque a disposição citada, da Lei nº 2040, estabelece a regra».

Alguns dias depois, em 24 de outubro de 1880, o juiz declara inapropriadas as objeções invocadas pelo advogado de 
José Cases. Um novo mandato foi expedido em 9 de dezembro de 1880 e, em 13 de janeiro do ano seguinte, Yoan-
na é entregue ao Juiz de Órfãos de São Paulo e José Cases forçado a pagar uma multa. Foi preciso esperar até 10 de 
março de 1881 para que Vicencia oficialmente reencontrasse sua filha, mais de um ano após o início do processo.

1880-1888: NOVAS ESTRATÉGIAS PARA A EMANCIPAÇÃO DE MÃES LIBERTAS

A partir dos anos 1880, o movimento abolicionista paulista toma um novo rumo após a morte de Luiz Gama, 
em 1882. Para alguns historiadores, ele marca a passagem de um abolicionismo jurídico e doutrinário 
para uma acção mais radical, marcada pela figura de Antonio Bento de Souza e Castro, que passa a lide-

131 JDO/A-PESP, C05360, dossier n. 10536, 1880.
232 « Se a mulher escrava obtém a liberdade, os filhos menores de oito anos que estão em poder de seu senhor em virtude do 
parágrafo 1º, lhe serão concedidos, exceto se ela prefere os deixar e se o senhor aceitar ficar com eles ». Ver Lei nº 2040, art. 1 § 4.
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rar o movimento abolicionista paulista.133 As redes de indivíduos que defendem os escravos em seus pro-
cessos jurídicos se multiplicam: em 1883, o chefe de polícia da cidade contabiliza não menos do que 100 
escravos pendentes de litígios por sua liberdade.234 Sustentadas nessas redes abolicionistas ancoradas 
na cidade, as mães escravas e libertas aproveitam as menores oportunidades garantidas pela lei de 1871 
para exigir a guarda de seus filhos, muitas vezes associadas à sua própria liberdade e, portanto, parti-
cipam de um movimento de reivindicação jurídica que ganha amplitude no curso da década de 1880.

O Fundo de Emancipação: um dispositivo emancipador ao serviço da coesão familiar, mas ineficiente

Além da dinâmica das mães escravas e libertas que investem individualmente o meio judicário para exigir seu 
direito à liberdade e de seus filhos, uma outra estratégia de emancipação famíliar é proposta pelo Estado: é a 
da libertação por meio do Fundo Emancipação. Este dispositivo criado pela lei de 1871, visando libertar uma 
determinada quota de escravos anualmente em cada província, produziu resultados decepcionantes: Fabiano 
Dauwe mostra que o Fundo de Emancipação permitiu a libertação de aproximadamente 32.000 escravos em 
todo o país, o que parece ridículo em comparação com o número total de escravos no país (1.419.966 escra-
vos em 1877, de acordo com um relatório do Ministério da Agricultura). No entanto, o Fundo de Emancipação 
suscita uma esperança de liberdade para um grande número de famílias escravas, uma vez que, no acesso à 
libertação, dá prioridade às famílias, o que requer garantir a liberdade a todos os membros da família de uma 
só vez, de acordo com Fabiano Dauwe.335 Esta política visa promover a consolidação da instituição familiar na 
composição da nação brasileira, testemunhando uma política de «genotecnia» baseada em critérios morais. 
Garantir a emancipação de famílias unificadas significa garantir «a paz das famílias» e a ordem social: isso 
asseguraria uma transição suave para a abolição em construção, a partir de escravos, parte da nação brasileira.

No entanto, o Fundo de Emancipação desempenha um papel menor nas estratégias de emancipa-
ção das mães escravas em São Paulo. O Fundo de Emancipação, por causa do preço particularmente 
alto dos escravos na cidade, fracassa em liberar um número significativo de escravos e em manter a uni-
dade familiar no acesso à liberdade. Por exemplo, de acordo com um relatório da Comissão de Classifi-
cação de escravos em São Paulo, emitido pelo Secretariado do Governo em 20 de novembro de 1876, é 
destinada à capital, que então tinha 3.141 escravos, uma soma de 8.242.566 reis, o que permite eman-
cipar apenas uma dezena de escravos.436 Alguns anos depois, a eficácia do dispositivo não melhorou: 
enquanto em 1881 dezoito escravos são registrados no Fundo de Emancipação, apenas dez foram liber-
tados graças à cota destinada à cidade. Entre eles, há três menores isolados, filhos de uma certa Rosa, 
que não puderam adquirir a liberdade senão um ano após a libertação de sua mãe através do Fundo de 
Emancipação, este que não dá conta de manter definitivamente a coesão famíliar no acesso à alforria.537

Libertações individuais e pedidos de tutela: esperanças e lutas judiciais de mães libertadas

Se os escravos registrados na cidade de São Paulo têm poucas chances de serem libertados através do Fundo 
de Emancipação, as alforrias individuais se multiplicam significativamente, especialmente a partir da década 
de 1880. Estudos quantitativos de cartas de alforrias mostram que na cidade de São Paulo, as mulheres e 
as crianças, maioria na população escrava, estão particularmente vinculadas pelas alforrias.638 Verdadeiros 
«instrumentos de reafirmação da dominação senhorial», segundo Maria Helena Machado, as alforrias in-
dividuais não são, na maioria dos casos, nem gratuitas e nem imediatas. Os senhores inscrevem nas car-
tas de alforria todos os tipos de condições, «cláusulas de serviços», exigências de compensação financeira, 

133 Ver os trabalhos de Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Emilia Viotti da Costa e Octavio Ianni.
234 Angela Alonso, Flores, votos e balas : o movimento abolicionista brasileiro (1868-1888). Companhia das Letras, São Paulo, 
2015, p. 218.
335 Fabiano Dauwe, « A libertação gradual e a saída viável : os múltiplos sentidos da liberdade pelo fundo de emancipação de 
escravos », dissertação de mestrado, Universidade Federal Fluminense, 2004, p. 77.
436 Ver APESP, Junta Classificadora de escravos, E 00603.  O preço médio dos escravos em São Paulo é de 961.111 réis en 1881 (ver 
a lista de escravos a libertar pelo Fundo de Emancipação à Capital da Província de São Paulo de 11 juin 1881: JDO/APESP, C05354, 
dossier n°16614). Para fim de comparação, o preço médio de escravos do Rio de Janeiro é de 505 665 réis entre 1872 e 1883 (ver 
Lucimar Felisberto dos Santos, « Os bastidores da lei: estratégias escravas e o Fundo de Emancipação », Revista História, 1, 2 (2009), 
pp. 18-39, p. 24).
537  Ver a tabela de classificação de escravos a libertar pelo Fundo de Emancipação na Capital da Província de São Paulo em 1881, 
JDO/APESP, C05354, dossier n°16614.
638 Ver Maria Helena P. T. Machado, 2004, op. cit., e Enidelce Bertin, Alforrias na São Paulo do século XIX : Liberdade e 
Dominação. Humanitas, São Paulo, 2004.
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com o objetivo de prolongar ao máximo sua dominação sobre os « libertos ». Enidelce Bertin mostra que 
a grande maioria das alforrias em São Paulo ocorreu em troca de indenização paga pelo escravo, seja na 
forma financeira (em 31% dos casos) ou em outras formas, como a prestação de serviços (42% das alfor-
rias são «condicionais» e não pagas).139 O artigo 4º, § 2, a lei de 1871 concede aos escravos o direito ofi-
cial de acumular um pecúlio com valor de indenização do senhor para sua alforria.240 Esta disposição da 
lei de 1871 oferece um recurso às mães alforriadas para reivindicar o direito de libertação do seu filho es-
cravo, ao mesmo tempo que o seu próprio direito de pessoa livre para ser mãe, perante o Juiz dos Órfãos.

Assim, encontramos muitas ações de diligência e de entrega341 iniciadas pelas mães libertas ante o Juiz dos 
Órfãos, para a libertação de seus filhos, o que demonstra sua «consciência do direito», ou seja, de acor-
do com Sally Engle Merry, as maneiras pelas quais as pessoas entendem e utilisam o direito, e «as formas 
usuais de suas palavras e ações e o senso comum que sustentam sua maneira de entender o mundo». As-
sim, de acordo com este conceito de «consciência do direito», forjada à luz da análise da prática judicial 
de pessoas para resolver seus conflitos familiares, o direito é entendido como «um conjunto de categorias 
e estruturas através das quais o mundo é interpretado».442 No contexto do iminente fim da escravidão no 
Brasil, onde as mães libertas estão cada vez mais buscando justiça, essa «consciência do direito» se traduz 
diretamente na expressão de sua própria visão de liberdade nos processos judiciais. Como o caso de Lu-
crecia que em julho de 1883, em uma carta ao Juizo de Órfãos de São Paulo para recuperar a custódia de 
sua filha recém alforriada, comparando sua separação a um «segundo e pior cativeiro», a proximidade das 
crianças desempenham um papel fundamental na concepção da liberdade dessas mães alforriadas. Nego-
ciar com as suas próprias economias a alforria de seus filhos era, muitas vezes, a única maneira para mães 
alforriadas manterem seus filhos perto delas, especialmente nos muitos casos em que os senhores se com-
portam carregando seus escravos e filhos nascidos livres com eles. Para obter plena liberdade - a deles e a 
de seus filhos - as mães libertas sabem que precisam se juntar a uma figura masculina, legalmente capaz de 
assumir o pátrio poder do qual dependem seus filhos menores. Se os pais libertos aparecem com menos 
frequência nos processos do Juiz de Órfãos que as mães, eles não são totalmente ausentes, no entanto, 
mas são raramente considerados pela justiça como pais responsáveis: o caso infeliz da alforriada Thimotea 
é um exemplo. Em 13 de julho de 1886, Thimotea «crioula liberta do Dr. Raphael Thobias de Aguiar», pede 
ao Juiz de Órfãos de São Paulo que lhe seja entregue a sua filha ingênua de oito anos de idade, de nome 
Izabel, que ainda se econtra com seu antigo senhor.543 Thimotea sabe que ela não pode, enquanto mul-
her, ser a única responsável legal de seu filho, que depende de uma autoridade de um pai, seja «natural» 
ou tutelar. Para evitar que seu antigo senhor solicite e obtenha a tutela de sua filha, caso em que ela iria 
inevitavelmente perder a guarda desta última, Thimotea prova que o pai natural de sua filha a reconheceu 
oficialmente, e é uma autoridade paterna capaz do pátrio poder que é exercido sobre todo menor. Não se 
sabe se o suposto pai de Izabel, Eliseu João Chrisostomo é realmente seu pai biológico, e é duvidoso que 
ele viva com Thimotea, não tendo pertencido aos mesmos senhores quando eles eram escravos. Aqui, o 
reconhecimento de paternidade por Eliseu João Chrisostomo serve,   principalmente, da segurança jurídica: é 
registrado no cartório na véspera da requisição de Thimotea, e tudo indica que é ela quem viverá com Izabel.

Este caso jurídico é até aqui semelhante ao feliz caso de Vicencia, que, com a ajuda de Luiz Gama, que assu-
miu a tutela da menor, na ausência de uma figura paterna apto ao pátrio poder, tinha recuperado a guarda 
de sua filha Joanna em janeiro de 1881, contra a vontade de seu ex-senhor. No entanto, no primeiro caso, 
Luiz Gama, conhecido advogado, figura intelectual reconhecida no meio jurídico e político, possui os atribu-
tos sociais necessários para ser nomeado tutor. No segundo caso, o pai é ex-escravo, recém libertado apenas 
por meio de uma alforria condicional, sob cláusula de prestação de serviço. Esta zona cinzenta de alforria 
condicional, que «libera» teoricamente o escravo enquanto efetivamente prolonga seu cativeiro, é utilizado 

139  Ver Enidelce Bertin, op. cit., p. 74.
240 « O escravo que, através de seu pecúlio, obtiver meios para indenização de seu valor, tem direito à alforria ».
341 A entrega designa, aqui, uma medida judicial visando retirar, sob a ordem do Juiz de Órfãos, um menor da guarda de alguém, ou 
encontrando-se em abandono.Após ter sido retirado do lugar onde se encontrava antes, o menor é colocado placé (entregue) sob a 
guarda de uma outra pessoa, em outro lugar. Ver Sonia Maria Trotiño Rodriguez, O Juízo de Órfãos de São Paulo: caracterização 
de tipos documentais (séc. XVI-XX), tese de doutorado, Universidade São Paulo, p.126.
4442  Ver Sally E. Merry, Getting Justice and Getting even, Legal Consciousness among Working-Class Americans, University of Chicago 
Press, Chicago, 1990, et Jérôme Pélisse, « A-t-on conscience du droit ? Autour des Legal Consciousness Studies », Genèses, 2005/2 
(no59), p. 114-130. DOI : 10.3917/gen.059.0114. 
543  JDO/APESP C05361.



Revista do Arquivo Autora Convidada

 São Paulo, Ano II, Nº 7, p. 43-54, outubro de 2018   52

pelo senhor Rafael Tobias de Aguiar para contestar o direito de Elizeo de ser legalmente reconhecido como 
um pai responsável. Em 17 de julho 1886, o senhor escreveu ao juiz que «o suposto pai (...) está em liberdade 
condicional, mas ainda obrigado à prestação de serviços ao seu senhor, motivo pelo qual ele não pode deter 
o pátrio poder e  não pode, tampouco, ser tutor da menor». De fato, de acordo com as Ordenações Filipi-
nas e a jurisprudência da época, o escravo é legalmente destituído do pátrio poder e, portanto, excluído do 
direito à tutela.144 Raphael Tobias invoca o artigo 1º, § 1º da lei de 1871 para fazer valer seu direito à guarda 
do ingênuo, e assim obter a tutela de Izabel. O juiz, no entanto, obriga o senhor a pagar à menor um saldo 
mensal crescente ao longo dos anos pelos serviços que ela presta, e a fornecer provas regulares de sua boa 
educação, da aprendizagem da leitura e da escrita – em resumo, as obrigações que incumbem aos tutores.

Esta disputa jurídica pela liberdade e a reivindicação do direito ao parentesco passa, portanto, menos pelo 
Fundo de Emancipação do que pelas emancipações individuais, que não são menos ilusórias. De fato, a políti-
ca pública de manutenção das famílias no acesso à liberdade fracassa largamente na cidade, e durante as al-
forrias, a liberdade raramente é concedida gratuitamente, e freqüentemente implica uma separação familiar 
problemática entre pais e filhos. Um mês antes da abolição definitiva da escravidão, um relatório enviado ao 
vice-presidente da Província de São Paulo mostra que dos 87.491 ingênuos recensceados na província, apenas 
759 deles acompanharam a sua mãe,ou seja, menos de 1%.245 Nessas lutas jurídicas de mães escravas e liber-
tas que enfrentam o poder senhorial, transparece a força de inércia do esquema de dominação patriarcal da 
escravidão. Se as mães libertas raramente se beneficiam nos trâmites judiciários, colidindo com a dominação 
sólida dos senhores brancos, que mantêm a si mesmos o privilégio do pátrio poder e a obtenção quase sis-
temática da tutela de seus escravos menores emancipados, suas reivindicações jurídicas testemunham uma 
plena consciência dos seus direitos e uma visão da sua própria liberdade que anuncia uma iminente abolição.

CONCLUSÃO

Paradoxalmente, a abolição definitiva da escravidão, promulgada em 13 de maio de 1888, promove uma 
mudança desfavorável à reunião familiar de mães de ingênuos e seus filhos. Os direitos que possuem as 
mães alforriadas, assegurados pela Lei do Ventre Livre, de repente são eliminados juntamente com a or-
dem escravista em 13 de maio de 1888. Os senhores, que já utilisavam a tutela como uma forma de man-
ter com eles as crianças ingênuas, reivindicam com ainda mais força seus direitos de tutores a partir de 
1888, diante das mães que não podem, na condição de mulheres, reivindicar o pátrio poder. Mesmo quan-
do alcançam a liberdade, as mães libertas são privadas dos seus direitos familiares e confrontadas com 
ainda mais violência e fragilidade ao poder patriarcal de seus antigos senhores sobre seus próprios filhos.

Assim, a lei de 1871 constitui uma etapa decisiva na desconstrução progressiva do sistema escravista bra-
sileiro, estabelecendo, pela primeira vez, os direitos familiares das mães escravas e livres. Apesar de sua 
aparência profundamente ambígua, pela diferenciação de status entre mães e crianças que ela institui, mas 
também pela persistente manutenção dos privilégios concedidos aos senhores, esta lei introduz novas bre-
chas nas leis escravistas, que permitem às mães alforriadas exigirem sua liberdade e a de seus filhos. Torna 
juridicamente possível uma liberdade efetiva da qual as mães libertas estão plenamente conscientes, no-
meadamente a liberdade dos seus filhos e a possibilidade de viver livremente na sua companhia. Sobre-
tudo, ela provoca um movimento reivindicativo especificamente de mães escravas e emancipadas que 
usam os escassos direitos que lhes são conferidos para recuperar a custódia de seus filhos, mas com su-
cesso relativo. Os senhores se utilizam das vantagens que lhes são atribuídas por essa mesma lei, incluin-
do a de tomar a guarda das crianças ingênua de seus ex-escravos. Reivindicada pelas mães libertas, tanto 
quanto por seus antigos senhores nos processos do Juiz dos Órfãos, a Lei do Ventre Livre faz emergir, as-
sim, a questão da custódia da criança ingênua como um jogo jurídico maior da abolição gradual, o que 
mostra que a fronteira entre a liberdade e a escravidão também é desconstruída por meio de parentesco.

144  Ordenações Filipinas, Liv. 4°, tit. 102, § 1. Ver também José Pereira de Carvalho Primeiras linhas sobre o processo orphanologico: 
extensa e cuidadosamente annotada com toda a legislação, jurisprudencia dos tribunaes superiores, até o anno de 1879, e discussão 
doutrinal das questões mais controvertidas do Direito Civil Patrio com applicação ao Juizo Orphanologico pelo Juiz de Direito Didimo 
Agapito Veiga Jr. Parte Segunda. B. L. Garnier – Livreiro – Editor, Rio de Janeiro, 1880, p. 67.
245 Relatório com que o Exm. Snr. Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves passou a administração da Provincia de S. Paulo ao Exm. Snr. 
Dr. Francisco Antonio Dutra Rodrigues, I° Vice-presidente no dia 27 de abril de 1888. Typographia a vapor de Jorge Seckler & comp., 
S. Paulo, 1888.
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> A Seção Intérpretes do Acervo foi desenhada para divulgar as pesquisas e o conhecimento produzidos com base 
no acervo do  Arquivo Público do Estado de São Paulo. Nossa proposta é estreitar a relação com os pesquisado-
res que realizam suas investigações na instituição. Afinal, quem são esses pesquisadores? Qual o perfil das suas 
pesquisas? Quais as dificuldades encontradas? E, mais do que isso, quais documentos eles buscam, e sob quais 
perspectivas analisam esses documentos? Sabemos que são inúmeras as abordagens possíveis.

Urbanismo, tempo, espaço e trabalho se encontram no Arquivo 
Entrevista com Sylvain Souchaud e Aurélia Michel

 
Apresentação

O contato com o geógrafo Sylvain aconteceu em 2017, 
no Arquivo, em uma assessoria à pesquisa sobre imi-
gração e industrialização. Por meio dele, conhecemos a 
historiadora Aurélia, que encaminhou sua orientanda, 
Clara Gouraud para realizar pesquisa no APESP. A entre-
vista realizada pela editoria da Revista do Arquivo com 
Aurélia e Sylvain, no dia 16 de abril do corrente ano, no 
APESP, é apenas mais um dos frutos desse encontro. 1 

Nesta edição, temos a alegria dobrada de apresentar os colegas 
pesquisadores franceses como intérpretes do nosso acervo, 
a historiadora Aurélia Michel e o geógrafo Sylvain Souchaud. 
 
Urbanismo, tempo, espaço e trabalho e mo-
vimentos sociais  se encontram no Arquivo 
 
“O passado é um país estrangeiro”

Observar Clara Gouraud, jovem estudante francófona, re-
cém chegada ao Brasil, debruçada a ler e interpretar um 
documento antigo em língua portuguesa arcaica, para o 
qual nós, lusófonos, muitas vezes precisamos da ajuda do 
paleógrafo, instiga à pergunta: “como é que foi o contato 
com essa documentação de um outro tempo, em uma outra 
língua?”, ao que Aurélia, orientadora de mestrado da Clara, 
prontamente respondeu com sotaque bem mais acentua-
do que o do seu colega geógrafo:  Pois, acho que os histo-
riadores têm a obrigação de enfrentar essa dificuldade. Há 
uma frase que diz: ‘’O passado é um país estrangeiro”. Acho 
que, para nós, o passado brasileiro vai ser mais estrangeiro 
ainda, mas é a mesma lógica como estudar história medie-
val japonesa. Mas, a nossa atividade de historiador exige 
familiaridade com o documento, isso é a base do trabalho. 

América latina sob olhar multidisciplinar

O geógrafo Sylvain Souchaud esteve no Brasil pela primei-
ra vez, a passeio, em 1993 e, em 1997 fez dos fenômenos 

1 Os trechos da entrevista que aparecem em itálico representam transcrições dos depoimentos dos entrevistados, com eventuais 
interferências dos editores para dar melhor sentido ao texto, que, aliás, foi revisado pelos entrevistados.  
Todas as fotografias, exceto a de Pierre Monbeig foram produzidas pela Editoria/APESP.. 

Aurélia Michel é doutora em Histó-
ria e professora-investigadora da 
Université Paris Diderot, na Fran-
ça, especialista em América Lati-
na. Suas pesquisas se inserem no 

âmbito da história social sobre o 
México, América Latina e França no 

período contemporâneo. Além de vários arti-
gos sobre história e sociologia do México, des-
taca-se a publicação do livro que coordenou em 
2009, Ville et santé mentale, production, politi-
que, symptôme (Paris, Éditions Le Manuscrit, 
2009). Atualmente, está envolvida em pesquisa 
sobre populações negras nas metrópoles cario-
ca e paulistana na primeira metade do século 
XX, pesquisa inserida em projeto mais amplo 
de análises da sociedade metropolitana brasi-
leira, entre migração e urbanização, coordenada 
por Sylvain Souchaud. Para mais informações 
curriculares de Aurélia Michel, ver: https://
www.researchgate.net/profile/Aurelia_Michel

Sylvain Souchaud é francês, dou-
tor em geografia, pesquisador 
do Institut de Recherche pour 
le Développement (IRD – Fran-
ce) e faz parte do laboratório 
URMIS (Unité de Recherche Mi-
gration et Sociétés) da Universida-
de Paris Diderot. É especialista da América do Sul, 
onde desenvolveu pesquisas sobre migrações in-
ternas e internacionais, espaços urbanos, dinâ-
micas demográficas e dos espaços regionais. Pu-
blicou os livros Pionniers brésiliens au Paraguay 
em 2002 (editora Karthala, Paris), traduzido em 
espanhol em 2007 com o título, Geografía de la 
migración brasileña em Paraguay (disponível em 
http://hal.ird.fr/ird-00323354/document) ; Le 
Brésil em 2018 (editora Atlande, Paris); Géogra-
phie de l’atelier: confection, migration, urbanisa-
tion à São Paulo (editora do IHEAL, Paris, previs-
to em 2019). Para mais informações curriculares 
de Souchaud, ver: http://buscatextual.cnpq.
br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4266262E6

Intépretes do Acervo
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da imigração e processo de urbanização na América Latina seus objetos de pesquisa que duram até os dias 
atuais. Chegou a morar aqui no Brasil por cinco anos, entre 2005 e 2010, numa época em que, segundo ele, 
havia muita esperança de mudanças políticas. Sylvain fez seu doutorado no Paraguai sobre a imigração bra-
sileira. Como bom geógrafo, sempre realizou pesquisas em trabalhos de campo, e, ultimamente, incluiu os 
arquivos nas suas pesquisas empíricas em busca de documentação relativa à imigração em São Paulo. Para 
mim foi neste Arquivo que começou também a minha experiência com um arquivo histórico, afirma Sylvain.

Aurélia Michel, historiadora da América Latina, garimpa o arquivo textual do APESP como fonte para ali-
mentar suas pesquisas que abrangem vários temas da história social, como ela mesma explica: Desde o meu 
doutorado trabalhei no México; não conhecia o Brasil, nem São Paulo, nem a língua portuguesa, mas na mi-
nha trajetória universitária decidi começar com pesquisa da história do Brasil e e especificamente com linhas 
temáticas com as quais já trabalhava, que são história urbana, história social e com um forte interesse para a 
história da urbanização e da sociedade urbana. Decidi pesquisar em São Paulo e encontramos vários colegas 
interessados nas mesmas temáticas e decidimos montar um projeto com a Universidade de São Paulo e cole-
gas da FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/USP), outros colegas de Paris, sem saber exatamente como 
poderíamos organizar a pesquisa, a partir de quais documentos. Tinha colegas que não eram historiadores, 
como o Sylvain, e tinha colegas como eu, historiadores que não conheciam o Brasil e trocamos experiência. 
 
Imigração sem fronteiras

Sylvain atuou com demógrafos vindos da geografia e da sociologia em pesquisas nas fronteiras da Bolívia, 
do Paraguai, da Argentina e do Brasil, onde realizou entrevistas, aplicou enquetes quantitativas e questioná-
rios em busca daquelas informações que os estudos teóricos e bibliográficos não eram capazes de fornecer. 
No processo de migração interna na Bolívia vimos que uma parte dos bolivianos chegavam até a fronteira, 
tanto que chegavam até o lado brasileiro. Então, estudamos a migração boliviana para Corumbá, do lado 
brasileiro, como um desdobramento da migração interna na Bolívia, e o meu interesse também era estudar 
imigração boliviana no Brasil. Então, a partir de Corumbá pude perceber também que havia um desdobra-
mento do fluxo de migração para o Brasil, uma parte chegava na fronteira, Corumbá, e outra parte seguia 
até São Paulo. A partir das perguntas sobre migrações regionais, cheguei à à questão urbana. Eu percebi que 
eu não ia entender a migração, a questão demográfica, sem entender a cidade, então, comecei a me interes-
sar pela questão da cidade, povoamento e crescimento, essas coisas que fazem parte da geografia urbana. 
 
O fato social por outras perspectivas

A evidente questão da mobilidade populacional no mundo atual em crise de diversos matizes, certamente, 
também estimula os estudos de Aurélia Michel. Porém, ela busca enxergar esse fenômeno em perspecti-
va histórica e a partir de ângulos diferentes daqueles mirados desde o centro da Europa. Aurélia ministra 
curso de graduação que, segundo ela, trata mais da América Latina e menos do Brasil. Agora está empe-
nhada em desenvolver projetos de pesquisa sobre imigração sob a ótica da história social, como a evolução 
das normas, das práticas jurídicas, a história política, demográfica, urbana e a evolução material da cidade. 

Desde 2016, Sylvain e Aurélia pesquisam no Arquivo e indicam colegas e alunos 
a fazerem o mesmo. A equipe de editoria os questionou sobre como foi a esta-
dia na instituição durante suas pesquisas. São exemplares e reveladoras as pala-
vras deles, pois mostram que essa relação pesquisador/atendimento é complexa.
Foi aos poucos, porque ao mesmo tempo que definimos cada vez melhor a nossa pes-
quisa, também os interlocutores que temos aqui no APESP entendem-nos melhor; e as 
perguntas vão melhorando e temos as respostas que nos permitem também melho-
rar, reformular e reorientar a pesquisa, não somente em função do que existe no arqui-
vo, mas também em função de questões e ideias que surgem com a leitura dos docu-
mentos. Então, a prática ela mesma define a pesquisa; por isso o projeto de pesquisa 
hoje ele é muito diferente do que era inicialmente. Mas, foi uma construção mútua 

entre o arquivo e nós, pesquisadores. Quando interagimos com a equipe do Arquivo, ficou muito melhor, mudou muito, 
porque souberam, em função das conversas que tivemos, entender o que queríamos e o que era possível achar aqui. 
Aurélia segue na mesma linha e nos dá mais detalhes: Acho que o pesquisador chega aqui com um desejo que não 
está articulado com as possibilidades do documento e, ao contrário, o arquivista está por dentro do documento, 
porque sabe como funciona a lógica de sua organização e guarda. Então, esse diálogo entre o desejo do pesquisador 
e a realidade do arquivista é muito importante e é assim que se faz a pesquisa, é uma construção compartilhada. 

Experiência no APESP e a construção interdisciplinar do conhecimento
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E quando meus alunos demonstram interesse pelo Brasil, tento fazer com que se in-
teressem por São Paulo, porque sei que se eles quiserem fazer uma pesquisa, pode-
rão vir aqui e encontrar ajuda, interlocutores e vai ser muito mais eficaz, afirma Aurélia. 
 
Trajetória até o Arquivo

O Arquivo Público do Estado de São Paulo foi um dos pontos de encontro dessa equipe 
multidisciplinar. Nas palavras de Sylvain, eu não tinha nenhuma experiência no traba-
lho arquivístico, mas, juntamos um projeto, cada um com sua especificidade; então, 
fomos trocando informações e o lugar de trabalho, que foi muito bom para nós, onde 
todos nos encontramos e pudemos conversar foi justamente aqui no Arquivo.O fundo 
hospedaria dos imigrantes do APESP foi, inicialmente, o que atraiu  Sylvain e Aurélia.

Tempo e espaço em diálogo e encontro no Arquivo

Mas, como conciliar os olhares da historiadora, com seus métodos e hábitos de 
pesquisa peculiares, ao do geógrafo, muito mais focado na observação espe-
cializada e territorializada do fenômeno histórico? Para Aurélia, foi fácil, pois os 
interesses mútuos eram muito fortes, mas claro que nos primeiros anos as difi-
culdades que tivemos eram para colocar uma metodologia comum. Isso foi uma 
aprendizagem que tivemos. Por exemplo, eu como historiadora sou obcecada 
pelos processos, sequências, então, eu vou querer seguir uma série de dados no 
tempo; o Sylvain geralmente tinha a necessidade de ter um conjunto de dados 
antes de poder interpretar qualquer informação. Então, a pesquisa no arquivo 
era orientada pelos mesmos motivos e teve um tempo para conhecer mais ou 

menos o que cada disciplina exigia. 
Por seu lado, Sylvain revela que foi bom porque foi um lugar de encontro, quer dizer, sempre temos uma 
solicitação para ter mais interdisciplinaridade. No caso, o Arquivo foi a ocasião onde confrontaram-se os 
métodos, objetivos, problemáticas formuladas de forma muito diferentes sobre questões semelhantes. 
 
Permanece o interesse pelo Brasil como objeto de pesquisa dos franceses 
 
A influência francesa sobre a academia brasileira, e paulista em particular, é evidente na história. Pensemos 
na chamada “segunda missão francesa” presente na fundação da Universidade de São Paulo, no início da 
década de 1930.

Sobre essa questão, os pesquisadores franceses apresentam respostas similares.

Há interesses. É sempre uma luta para manter o espaço científico de uma pesquisa que não seja europeia 
ou francesa, mas tem essa tradição e acho que é muito importante para o mundo acadêmico europeu e es-
tamos muito convencidos da necessidade de sair e de ter conhecimento com profundidade de outros países. 
Então, o meu laboratório que organiza pesquisas na França está especializado em pesquisa fora da Europa, 
África, Ásia, Médio Oriente. Essas são palavras da Aurélia, cuja ideia é reforçada por Sylvain, nesses termos: 

No meu laboratório, mais da metade é trabalho de fora da Europa, e uma boa parte da América do Sul, e 
justamente a questão central temática é a migração internacional.

Seguindo a trajetória de Pierre Mombeig

Sylvain se assume como representante de uma terceira geração de geógrafos “brasilianistas”, desde a atuação 
aqui do famoso intelectual francês Pierre Mombeig, um daqueles que formaram essa “missão francesa” na USP. 

Sempre houve e ainda há uma parte dos geógrafos franceses, que são poucos, especializados sobre o Brasil; é ain-
da hoje uma preocupação das instituições. Pierre Mombeig estudou a migração, a frente pioneira do café de São 
Paulo, ele teve um aluno que se chamava Raymond Pebayle, que fez também um estudo do front pionnier do sul 

Aurélia Michel

Aurélia Michel e Sylvain Souchad
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do Brasil, no Rio Grande do Sul, e eu fui aluno de Raymond Pebayle e, portanto, pertenço a essa “terceira geração” 
de geógrafos interessados no Brasil. Pebayle me mandou para o Paraguai estudar os últimos passos da coloni-
zação agrícola. Então, eu sigo nitidamente essa linha que o Mombeig colocou sobre os estudos que ele chamava 
sociedade de movimento, essa colonização agrícola que ele denominava a frente pioneira, chamava estudos de 
uma geografia em movimento, uma sociedade em movimento, isso ficou bastante forte na geografia francesa.

Pesquisadores destacam a organização e estrutura do APESP

Os pesquisadores franceses destacaram ainda a estrutura, organização e o alto padrão do atendimento no 
APESP: eu tenho pouca experiência, obviamente, sobre arquivos, mas, nem mesmo em outros lugares no estado 
de São Paulo se encontra, e ainda menos em outras cidades do Brasil, então, realmente aqui notamos, óbvio, que 
é um serviço de uma riqueza muito bem valorizada e disponibilizada, destaca Sylvain. Eu acho que o Estado, em 
geral, tem que sempre ter um papel muito importante no conhecimento, na produção, preservação, transmis-
são de maneira geral e obviamente nem precisa dizer na parte histórica que é muito importante, conclui, Sylvain.

O Arquivo como fonte de pesquisas

É consenso entre os historiadores a importância dos documentos de arquivo para a narrativa na produção da 
história, como enfatizou a historiadora Aurélia Michel na sua entrevista. Entretanto, vale destacar a expres-
são do geógrafo Sylvain Souchaud em relação a isto:

Eu gosto de uma geografia feita com base em fontes primárias e as nossas fontes são o trabalho de campo, 
são os dados estatísticos, são observações, são entrevistas, trabalho empírico, e para mim é novo o uso de 
documentos históricos para realizar o nosso trabalho. Como geógrafo eu sou acostumado a ter muitos dados 
e quando não os tenho produzo-os, sei fazer uma observação, um levantamento de campo, isso eu aprendi a 
fazer, agora pude aprender a lidar com os dados de arquivo e isso me causou um impacto. 

Frutos da pesquisa

Aurélia e Sylvain demonstram muita satisfação com os resultados de suas pes-
quisas no Brasil. Sylvain cita uma publicação com um grupo de professores da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, coordenado pela professora Ana 
Lanna, que também coordenará uma publicação pela EDUSP, reunindo textos 
dos membros pesquisadores que participaram do projeto. Segundo Sylvain, 
uma parte será sobre São Paulo, outra parte sobre o Rio de Janeiro, mas os tex-
tos são sobre o recorte do projeto que é a urbanização e metropolização no 
início do século XX nessas duas cidades.

Vale menção, também, ao caso da estudante Clara Gouraud, orientanda de mestrado de Aurélia Michel, que 
veio no ano passado para estudar o tema maternidade durante o final da escravidão no Brasil, no processo 
de abolição. Clara consultou muitos documentos, em especial o fundo juízes de órfãos. Conforme palavras 
de Aurélia, ela chegou aqui e se encontrou com a equipe do arquivo e foi um encontro muito rico para ela, 
voltou muito feliz, encantada por essa colaboração, pois era algo muito concreto. Antes de sair para o Brasil, 

Pierre Monbeig: Geógrafo e professor, formou-se em Paris em 1931. Chegou ao Brasil em 
1935, contratado pela recém-criada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, para 

assumir a cátedra de Geografia Humana, substituindo o professor Pierre Defontaines. 
Em sua permanência na USP (1935–1946), orientou toda uma geração que se inicia-
va nos estudos geográficos, estimulando em especial a investigação sobre cidades e 
áreas de colonização. Com outros professores, criou a Associação dos Geógrafos Bra-

sileiros (1945). Retornou à França em 1946, onde lecionou em várias instituições de ensi-
no, entre elas a Sorbonne. Foi agraciado com vários prêmios e títulos como o da Fundação 

Nacional de Ciências Políticas de Paris e o Auguste Logerot da Sociedade de Geografia da França. É autor de 
importante produção bibliográfica, na qual destacam-se Pioneiros e fazendeiros de São Paulo, La croissance de 
la ville de San Paulo, Ensaios de geografia humana brasileira e Novos estudos de geografia humana brasileira.  
Verbete extraído do Guia do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), disponível em: http://www.ieb.usp.br/pierre-
-monbeig/. Foto: Extraída da Revista Franco-brasileira de Geografia, nº 1, 2007
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ela pensava em deixar a investigação, porque era toda realizada sozinha com os livros, não sabia o que fazer. 
Mas quando chegou e encontrou com vocês , foi muito dinâmico, percebeu que tinha muito mais a pesquisar, 
outros fundos e muito mais, era tudo uma aventura para ela, gostou muito e fez um trabalho maravilhoso.

A sua pesquisa abre questões que não tinham sido abertas nos membros da banca do mestrado e eles fica-
ram muito impressionados e até os fazia pensar em projetos para eles, e o trabalho foi muito bem avaliado.

A partir da sua dissertação, defendida em setembro de 2017,1 Clara produziu artigo já publicado pela revista 
francesa Problème de l’Amerique Latine,2 no número 108 do periódico. E, como fruto dessa cooperação, a Revis-
ta do Arquivo recebeu a autorização da congênere francesa para publicação nesta edição [ver: “Artigo de autora 
convidada” na seção Artigos/Autor(a) Convidado(a)].

Outros alunos e colegas virão

A passagem interativa dos pesquisadores franceses, Aurélia Michel e Silvain Souchaud, pelo APESP, foi muito 
gratificante e reforça a necessidade de investimento no tratamento do acervo desta instituição e também 
na sua política de atendimento. Além disso, ficamos felizes quando temos o retorno positivo dos usuários, 
conforme depoimento de Aurélia: aqui encontramos essa interface muito eficaz, muito agradável e sempre 
levamos mais perguntas, mais desejo de pesquisar, isso é muito importante, porque tem um nível internacio-
nal; queríamos também valorizar quando damos aulas na França e claro que queremos que os estudantes e 
colegas conheçam este Arquivo em São Paulo. Espero que esse nosso intercâmbio com universidades e com 
este Arquivo continue a dar frutos.  

1 Clara Gouraud, Filiation maternelle et liberté : stratégies d’émancipation des mères esclaves et affranchies dans la ville de São 
Paulo en période de transition (1871-1897). 
2 https://www.cairn.info/revue-problemes-d-amerique-latine-2018-1.htm
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Centro de Assistência aos Municípios
Fortalecer arquivos municipais: gigante missão
 
O Prata da Casa desta edição destaca um setor inusitado, em se tratando de arquivos estaduais. Isso, 
porque o Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) mantém estrutura e diretrizes perenes e sis-
tematizadas para prestar orientações a prefeituras e câmaras municipais em tudo o que diz respeito 
à criação, implementação e manutenção dos seus arquivos. No organograma do APESP, o Centro de As-
sistência aos Municípios (CAM) integra o Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Esta-
do de São Paulo-DGSAESP e oferece às instâncias executiva e legislativa do poder municipal orientações 
técnicas similares às prestadas aos órgãos da administração direta e indireta do estado de São Paulo. 

O Centro é dirigido por Igor Blumer Marangone que coordena equipe composta por mais cinco servidores.

As atribuições legais do CAM estão previstas no Decreto nº 54.276, de 27 de abril de 2009, artigo 15, assim 
dispostas:

I - prestar orientação técnica às administrações municipais (...), visando: a) à formulação e a implemen-
tação das respectivas políticas municipais de arquivo; b) à elaboração de normas legais;

c) à implementação de sistemas municipais de arquivo;

d) à elaboração de diagnósticos, projetos e ações, em especial quanto aos aspectos pertinentes à ges-
tão e à preservação documental;

II - atuar junto às autoridades municipais;

III - realizar encontros regionais e organizar cursos, palestras, seminários e treinamentos para os 
agentes públicos municipais;

IV - disseminar, em âmbito municipal, o conhecimento arquivístico, a legislação e as normas técnicas 
relativos aos arquivos, protocolos e documentos públicos;

V - propor:

a) a realização de convênios, termos de cooperação ou ajustes congêneres com os municípios paulistas;

b) soluções articuladas quanto ao uso da tecnologia da informação nas atividades de gestão dos 
documentos e informações municipais;

VI - elaborar e propor princípios, diretrizes, normas e métodos visando ao aprimoramento das ativida-
des de arquivo e protocolo municipais.

  Prata da Casa
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Entretanto, a “letra da lei” não basta para compreendermos o alcance da ação desse importante servi-
ço prestado pelo APESP. É o que os leitores terão oportunidade de constatar ao continuar a leitura des-
ta matéria, toda baseada em depoimentos dos próprios agentes que organizam e implementam o serviço.
 
O que é o Centro de Assistência aos Municípios

É um setor do Arquivo que presta 
assistência a câmaras legislativas 
municipais e prefeituras. Presta-
mos orientação técnica gratuita 
sobre legislação municipal na 
área de arquivos e de gestão e 
acesso à informação, incluindo 
desde questões relativas à regu-
lamentação formal (parte jurídi-

ca), infraestrutura, capacitação de servidores, até o apoio na 
elaboração de instrumentos como o Plano de Classificação e 
Tabela de Temporalidade de Documentos. Os atendimentos 
ocorrem em diversas modalidades, sejam por meio de telefo-
nes e e-mails ou em reuniões presenciais, mas também com 
a realização de eventos e oficinas. Eventualmente, auxilia-
mos os municípios em casos de sinistros, como enchentes ou 
incêndios, sempre com o apoio do pessoal da Preservação. 
O CAM está à disposição para atender quaisquer prefeituras e 
câmaras do estado de São Paulo e, por vezes, de outros estados.

Uma estrutura para atender arquivos municipais com esse por-
te é algo raro em arquivos estaduais. Como se formou o CAM? 

Com essa estrutura e com essa política de atuação, cremos 
que seja raro mesmo, talvez único. 

Este serviço surge nos anos 2000, posteriormente à celebração de termo de cooperação técnica com o 
Ministério Público. Consta no nosso banco de dados que em 2002 foi feito o primeiro registro de atendi-
mento oficial, mas, antes disso, prefeituras e câmaras já procuravam o APESP para esclarecer dúvidas, o 
que fez surgir um serviço informal de atendimento. Em 2003, foi criado um programa de institucionaliza-
ção de arquivos públicos municipais, que não foi oficializado por ato administrativo, daí surgiu o Núcleo 
de Atendimento aos Municípios. Com a reestruturação de 2009, o Núcleo foi elevado a Centro. Em 2003 o 
CAM realiza o primeiro Encontro Paulista de Arquivos Municipais e neste ano realizaremos a vigésima edi-
ção desse evento, agora denominado Encontro Paulista sobre Gestão Documental e Acesso à Informação. 

Quem compõe a atual equipe do CAM?

Hoje seis servidores compõem a equipe, Igor é Executivo Público de carreira e atualmente designado para a 

Foto: Foto:Editoria/APESP  
Camila Brandi – Diretora do DPDA, 
atuou durante 14 anos no 
CAM, desde sua implantação. 
 
Em 2003, quando éramos ainda 
um grupo muito pequeno com a 
missão de implementar o Sistema de Arquivos 
do Estado de São Paulo, a Ieda Pimenta Bernar-
des organizou a equipe de modo que cada um 
de nós ficássemos responsáveis por uma ação 
estratégica de fortalecimento do SAESP. Acorda-
mos que eu me dedicaria em especial a à ação de 
fomento da política de arquivos nos municípios 
a à época já tínhamos essa percepção de que 
a tarefa de proteção ao patrimônio documental 
não se restringia ao âmbito do  Poder Executivo 
estadual paulista, mas deveria envolver também 
os municípios. Havia uma demanda latente. 
Naquele momento ainda não sabíamos, exa-
tamente, por onde começar. A realidade era 
que os municípios não sabiam muito o que fa-
zer, a quem recorrer e nem da nossa existência 
como apoio. Foi então que tivemos a ideia de 
promover um encontro com representantes de 
prefeituras paulistas voltado aos municípios. O 
primeiro deles ocorreu justamente em 2003.

Armando, Márcio, Suzy, Igor, Júlio e Rodrigo

Foto: Editoria/APESP

Igor Blumer, diretor do CAM

Foto: Editoria/APESP
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função de diretor do Centro; Márcio Amêndola de Oliveira e Júlio Couto Filho, também Executivos Públicos; 
Rodrigo Fagundes Sardinha Benettão e Susan Novais de Oliveira, ambos Oficiais Administrativos, sendo que 
Benettão atua plenamente na orientação técnica; tivemos o aporte mais recente do Armando José Bellinatti, 
que é técnico Master 3, oriundo do extinto CEPAM. 

Como atua a equipe do CAM?

Demandas

Nós atendemos demandas de prefeituras e câmaras municipais que, por diversos meios, acessam nossos 
serviços. Atendemos por telefone, por e-mail ou presencialmente. Temos sido bastante acionados também 
por Promotorias de Justiça do Ministério Público e que necessitam de assessoria técnica na questão dos ar-
quivos e acesso à informação. Nós também estimulamos essas demandas nos municípios, órgãos de controle 
e judiciário com o nosso material de divulgação, mas, prin-
cipalmente, por meio dos Encontros Paulistas que realiza-
mos periodicamente em regiões administrativas do estado.  
 Trabalho em equipe

Há uma divisão de atividades entre os membros da equi-
pe, mas todos sabemos fazer tudo no Centro.  O aten-
dimento técnico é subdividido entre as 16 regiões ad-
ministrativas do estado, sendo que cada técnico fica 
responsável pelo atendimento de uma média de 120 mu-
nicípios, ou seja, 240 entes (câmaras e prefeituras). To-
dos se envolvem nas atividades de rotina; além dos aten-
dimentos, cada um dos técnicos coordena algum projeto.

Digamos que a equipe é “enxuta”, considerando que o trabalho é gigantesco, pois o atendimento potencial 
é de 1.290 entes em todo estado de São Paulo, além das demandas do Ministério Público e ainda o envolvi-
mento em outros trabalhos internos do Arquivo. 

Formalmente, uma instituição vinculada ao Poder Executivo do estado não tem competência para 
interferir na esfera dos municípios, mesmo no âmbito dos arquivos. Como vocês realizam essa 
mediação sem ferir a legislação vigente? 

Atuamos sob o princípio da cooperação federativa, sempre respeitando a autonomia municipal. Na 
maioria das vezes, quando somos acionados por órgãos de controle, nós atuamos como um apoio técni-
co, um agente orientador da política de arquivos para a gestão municipal e acesso à informação. Nós 
compartilhamos os conhecimentos e experiências que possuímos sobre os arquivos e a legislação vi-
gente sobre os mesmos; elaboramos pareceres e orientamos os entes municipais, pois não temos o 
mesmo alcance de ação como no caso da administração estadual em que o Arquivo tem poder de moni-
toramento. Para os municípios, nós apontamos os problemas que enxergamos. Temos isso bem claro.

Como vocês agem quando encontram as graves con-
dições que ferem a legislação vigente sobre arquivos 
e acesso à informação? 

Não cabe ao APESP atuar como órgão de controle. Nós 
fazemos um diagnóstico, produzimos relatórios e parece-
res e encaminhamos à autoridade municipal competen-
te; solicitamos encaminhamentos, com sugestões. Então, 
aquilo fica documentado e, futuramente, se existir uma 
ação relacionada àquele ente, esse parecer que foi objeto 
de uma orientação prévia, poderá compor uma eventual 
ação por parte de um órgão de controle. Cabe ao poder 
público fiscalizador que detém a competência para tal, ve-
rificar se houve inércia por parte do gestor. Ou seja, tra-
balhamos em duas frentes, uma prestando orientação técnica, seja por demanda ou de maneira proativa 

 
Em nenhum momento tivemos 
a pretensão de ser tutor dos 
municípios. O problema é que 
no Brasil não temos muitos qua-

dros formados na área dos arqui-
vos e cargo especializado. Daí a importância 
de assessoria como esta prestada pelo CAM. 
Os nossos subsídios não são apresentados como 
modelo a ser seguido, são um transbordamento 
daquilo que fazemos na esfera estadual e que 
pode ser referência para adequação do município.

 
Em 2007, os frutos do trabalho 
justificaram a criação de uma 
estrutura no organograma do 
APESP com o nome de Núcleo 

de Assistência aos Municípios, 
e já em 2009 o CAM ascende à condição de 
Centro, como é hoje. A assistência aos municí-
pios foi até 2015 uma ação orçamentária especí-
fica, com metas e recursos carimbados, ios teve 
grande impacto, ao ponto de ter verba destinada 
incluída no Plano Plurianual (PPA).
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por diversos meios, outra por causa do termo de cooperação técnica com o ministério público; frequen-
temente somos demandados pelo promotor de justiça que aciona o Arquivo Público do Estado para pro-
duzir parecer técnico referente aos problemas diagnosticados em relação ao arquivo, ou à lei de acesso.

E no caso de cidadão que entre em contato com vocês para denunciar a situação de arquivo de 
município?

Quando um cidadão ou um servidor nos aciona com denúncia, nós o instruímos e explicamos como fazer 
para que esta seja dirigida ao ministério público, que é o órgão de controle que tem o poder legal para agir.

O contato de vocês é mais direto com pessoas envolvidas com os arquivos, porém como vocês 
fazem para chegar até o gestor, às pessoas com poder de decisão? 

Hoje em dia isso já está mais mesclado, a demanda não é tão 
focada no servidor do arquivo, há o envolvimento de muita gen-
te da gestão, do gabinete. No universo da prefeitura ainda é um 
pouco mais balanceado, mas na câmara municipal geralmente 
já existe um contato mais direto por ser ambiente menor. Então, 
a pessoa que trabalha com arquivo já tem ligação mais direta 
com tomadores de decisão. Normalmente, nas reuniões vem um 
servidor do arquivo junto com alguém da área jurídica, com um 
diretor ou com um assessor de gabinete.
 
Como vocês lidam nos casos das prefeituras que possuem estruturas administrativas diferentes, 
às vezes estanques, os chamados arquivos históricos, separados de arquivos administrativos? 

Nosso Arquivo Público do Estado é uma unidade que contempla tanto a gestão quanto a preservação da 
documentação permanente, ou seja, trata do ‘histórico’ e do administrativo, na mesma instituição. Em mu-
nicípios é comum a existência de duas unidades, inclusive com vinculação administrativa distinta, ficando 
o arquivo histórico, em geral, vinculado à Cultura. Nesses casos, orientamos para que se criem dispositivos 
legais e administrativos que vinculem tecnicamente essas unidades e, de preferência, que um dos arquivos, 
geralmente o responsável pela gestão, se coloque como órgão central de um sistema. É muito importante 
que o arquivo responsável pela preservação de documentos nos municípios, conhecido como ‘arquivo histó-
rico’, faça parte de estrutura sistêmica para que as unidades estejam contempladas pelas mesmas normas, 
mesmas diretrizes e o fluxo dos documentos no seu ciclo de vida, seja garantido. Geralmente, sugerimos 
alteração da legislação para que haja um “casamento técnico” entre essas instâncias de arquivo, ainda que a 
administração orçamentária continue autônoma. Para criar o sistema de arquivos nós temos um modelo em 
forma de minuta, que prevê a institucionalização do arquivo e do sistema, incluindo os casos dos arquivos 
conhecidos como intermediários, que são aqueles documentos que já cumpriram sua função administrativa 
e aguardam avaliação, para sua eliminação ou preservação posterior. Temos também minuta para implemen-
tação da legislação de acesso a informações. 

Em poucas palavras, como vocês resumem o atual cenário dos arquivos municipais no estado?

A situação dos arquivos apresentou avanço após a publicação da lei de acesso à informação, em 2011 (LAI). A 
gestão documental e a preservação ganharam força ao serem diretamente vinculadas à questão do acesso à 
informação e com o reforço dos órgãos de controle que passaram a monitorar mais de perto o cumprimento 
da LAI, sendo que esta se relaciona estreitamente com a legislação de arquivos. Então, uma coisa foi puxando 
a outra. Como se diz, não se pode falar em acesso à informação sem arquivos organizados.

Muitos arquivos ainda se encontram em situação muito precária, mas hoje em dia tem muito mais gente 
que entende do assunto do que anos atrás. Hoje é possível manter um diálogo com nível técnico maior nas 
câmaras e prefeituras. Principalmente naquelas que acompanhamos mais de perto, verificamos uma melho-
ra significativa, seja por força de algum controle externo, seja por iniciativa própria. As câmaras, por terem 
estruturas muito mais simples que as prefeituras, têm tido muito mais facilidade nessa área, elas regulamen-
tam rápido e resolvem os problemas de infraestrutura com mais celeridade.

 
Essa estratégia nossa de 

buscar parceria com o Mi-
nistério Público fez a dife-
rença, por meio de termo 

de cooperação. A relação 
do MP como o APESP resul-

tou na inclusão da questão dos arquivos na 
atuação desse órgão de controle.
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Mas, em geral, a situação é muito grave no conjunto dos municípios nos aspectos de gestão, de acesso, de 
preservação de documentos e da própria formalização do arquivo.

É muito recorrente encontrar municípios que possuem atos normativos sobre arquivos, mas que não cum-
prem aquilo que está previsto na própria legislação municipal. Na parte de infraestrutura e orçamento, infe-
lizmente o gestor não despertou para a necessidade de aplicação de recursos em construção e manutenção 
de arquivos. No discurso de alguns deles é difícil justificar gastos com arquivo e não reformar postos de 
saúde, etc., por exemplo. Tem municípios que dependem exclusivamente de recursos oriundos da União e 
do Estado, sem geração de receita própria significativa. Além disso, há grandes disparidades entre municípios 
com orçamentos gigantescos e outros em situação de pobreza no estado de São Paulo.  Mas, enfim, o quadro 
tem melhorado muito. 

Não tem sido fácil a implementação dos instrumentos de gestão nos municípios (plano de classificação 
de documentos, tabela de temporalidade e sistema informatizado de gestão arquivística de documen-
tos). Tem gestor que enxerga a digitalização como salvação mágica e isso atrapalha muito as atividades. 
Encontramos, também, muitas empresas que assediam prefeituras e câmaras oferecendo soluções mila-
grosas, mas que, muitas vezes, entregam problemas, com altos custos. Há muitas empresas no mercado 
tentando entrar nessa área, mas que não conhecem a legislação e as peculiaridades do Poder Público. 
 
Há casos de retrocessos na implementação de políticas de 
arquivos em municípios. Alguns conseguem regulamen-
tação nessa área, contratação/capacitação de servidores 
especializados, fazem alguns investimentos, mas ocorre 
descontinuidade administrativa devido a mudanças decor-
rentes do processo eleitoral, com reflexos negativos na área 
dos arquivos. Então, por vezes somos forçados a refazer o 
nosso trabalho a cada quatro anos. Mas, claro, o contrário 
também existe, com novos gestores dando mais apoio à 
causa dos arquivos. 

Quais os principais projetos e ferramentas do CAM em execução?

Base de Dados

Juntamente com o nosso Centro de Processamento de Informações Digitais (CPID), desenvolvemos uma base 
de dados em HTML há cerca de 5 anos, em substituição a uma versão em Access. Nela, fazemos o registro de 
todos os atendimentos realizados, separados por Prefeitura ou por Câmara Legislativa, contendo agenda com 
contatos, comunicações, descrição de conteúdos e histórico dos atendimentos, acumulando informações 
sobre esses atendimentos desde 2003.

Já são mais de 5 mil atendimentos realizados. Nessa contagem, há atendimentos complexos como visitas 
técnicas, elaboração de pareceres, reuniões presenciais, atendimento telefônico e/ou por e-mail. 

Mapa Paulista da Gestão Documental e Acesso à Informação

 
Não acho que o CAM seja res-
ponsável pela melhoria das 
condições dos arquivos nos 
municípios. Acho que somos 

provocadores e colaboradores, 
p o i s a diferença se faz quando os que estão 
nos arquivos municipais fazem a coisa acontecer, 
quando eles abraçam a causa.

Imagem do Mapa Paulista, acessível no sítio do APESP
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Publicado no sítio do APESP em junho de 2017, o mapa foi concebido pela equipe do CAM e desenvolvido em 
parceria com o CPID do Arquivo. O Mapa Paulista da Gestão Documental e Acesso à Informação é uma plata-
forma digital disponível na rede web, com informações dinâmicas sobre os a situação dos arquivos públicos 
das câmaras e prefeituras municipais do estado de São Paulo. 

Desde que o Mapa foi disponibilizado, em menos de um ano, já superamos 9.000 acessos. Além do sítio do 
Arquivo, esse mapa subiu para a plataforma de governo aberto e fazemos questão de destacar que é a única 
base de dados do Arquivo Público do Estado que está em formato aberto e não proprietário nessa platafor-
ma. Qualquer pesquisador tem acesso aos dados. É uma maneira de informar ao cidadão, ao munícipe, ao 
Ministério Público e outros interessados sobre a situação dos arquivos e do estágio de implementação da lei 
de acesso à informação.

Além do site do APESP, o Mapa pode ser acessado pelo Portal da Transparência do Estado e pela plataforma 
Governo Aberto SP. Inclusive, todas as informações do Mapa são disponibilizadas em formato aberto para 
que qualquer cidadão possa acessar e manipular os dados conforme desejar.

Ações paralelas ajudam a manter o Mapa atualizado, como a realização da Pesquisa Sobre Gestão Docu-
mental e Acesso à Informação nas Prefeituras, realizada no 2º semestre de 2017, que contou com a partici-
pação de aproximadamente 400 Administrações Municipais.
 
Para mais informações sobre a pesquisa, solicite o relatório completo ao CAM. Ele é denso e bem ilustrado. 
Há previsão para a realização de uma nova pesquisa, agora no âmbito das câmaras municipais, que deve 
ocorrer no 1º semestre de 2019.  
 
Acesse:http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/mapa_paulista

Encontros Paulistas de Gestão Documental

O CAM realiza desde 2003 o Encontro Paulista sobre Gestão Documental e Acesso à Informação, com o obje-
tivo de promover a difusão e a capacitação de servidores de prefeituras e câmaras municipais paulistas. Em 
geral, são eventos de um dia com palestras que envolvem técnicos de arquivos, dirigentes e agentes de ór-
gãos de controle, do ministério público e do judiciário. Há uma espécie de rodízio de municípios que sediam 
esses eventos, que alcançam mais diretamente as regiões administrativas nas quais eles ocorrem.

Em 2018 serão realizadas a 19ª e a 20ª edição do evento.

Quais os projetos futuros do CAM? 

Temos uma meta prevista no plano de ação com o Tribunal de Contas, que consideramos muito importante, 
que consiste na elaboração de uma proposta para que a temática gestão documental e acesso à informação 
seja inserida no Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que é um instrumento do Tribunal de Contas do 
Estado que avalia as administrações públicas. Então, temos esse desafio de formular indicadores que permi-
tam criar um ranking de política de arquivos municipais. 

Essa parceria com o Tribunal de Contas do Estado, firmada em janeiro de 2018, por meio de um Termo de 
Cooperação Técnica - TCT poderá dar um impulso incrível aos arquivos municipais. 

Acompanhamos os trabalhos do Arquivo Público do Estado desde 2004, quando colaboramos 
com a realização em Campinas do II Encontro Paulista de Gestão Documental. Tais “Encontros” 
representam um esforço fundamental para a implantação de arquivos municipais no Estado.  Além 
disso, os seminários e palestras constantemente promovidos pelo APESP proporcionam a nós e a 

muitos outros o contato com reflexões e experiências de ponta no campo arquivístico brasileiro. A 
documentação técnica e legal produzida pelo APESP tem sido uma referência para as ações na Gestão 

de Documentos na Prefeitura de Campinas. Cabe destacar, que a ação fiscalizadora do APESP também tem sido em 
muitos casos decisiva, para garantir por parte dos municípios um mínimo de cuidado com arquivos por eles produzi-
dos e alguma atenção às instituições arquivísticas. (Foto: Do arquivo pessoal de Galdino)

Importante apoio



Revista do Arquivo Prata da Casa

 São Paulo, Ano II, Nº 7, p. 60-70, outubro de 2018   66

 Desde o primeiro contato, surgiu a oportunidade de parceria entre o Departamento de Documentação 
da Câmara e o Centro de Assistência aos Municípios do Arquivo Público do Estado para a elabora-
ção do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos. Nas primeiras reuniões 
já se percebia o quanto essa relação iria ser produtiva, o domínio técnico apresentado durante o 
levantamento das tipologias documentais do Poder Legislativo revelava o know-how e expertise da 

equipe do Arquivo do Estado de São Paulo.

Uma das facilidades, no início da parceria, foi a adesão da alta direção da Câmara e dos gestores respon-
sáveis pelas unidades administrativas, os quais compreenderam que além das exigências legais, havia 
a necessidade da gestão de documentos por questões administrativas, principalmente, pela crescente 
produção e o acúmulo de documentos desprovidos de valores que determinassem a sua guarda perma-
nente.

Foram dezenas de reuniões e discussões em torno das funções, atividades afins, nomenclatura dos tipos, 
prazos e destinações, sempre com foco e objetivo, obstinados para produzir um modelo de instrumento 
que fosse aderente à maioria das Câmaras Municipais. 

Enfim, é difícil falar pouco de uma relação que já dura efetivamente 6 anos, com pessoas envolvidas e 
conscientes do seu papel, com a certeza de que, alcançados os objetivos, deixarão um verdadeiro legado 
para as unidades de arquivos das Câmaras Municipais de todo o Estado, até então desprovidos de qual-
quer material técnico especialmente elaborados a partir do contato e da realidade de uma delas. (Foto: 
Do arquivo pessoal de Reginaldo)

CAM deixa legado para os Aquivos Municipais

Falem um pouco mais sobre essa parceria com o Tribunal de Contas 

Há certo tempo, após algumas ações conjuntas e participações do TCE em eventos nos municípios, surgiu a 
proposta de elaboração de um guia de transparência, uma espécie de cartilha que fosse disponibilizada para 
facilitar a vida de prefeituras e câmaras municipais. Tanto o Tribunal quanto o Arquivo colocariam os seus 
pontos de vista ali para facilitar a vida do ente municipal, com foco também na gestão de documentos e no 
acesso à informação.

O conteúdo do Guia, com linguagem didática já está finalizado, em fase de editoração e deve ser disponibili-
zado em breve.

É importante lembrar que além das ações que envolvem municípios, o termo de cooperação firmado entre o 
APESP e o TCESP prevê ações na esfera estadual e no próprio Tribunal.

Referência de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos para funções legislativas

Também estamos finalizando a segunda fase da elaboração do Plano de Classificação e da Tabela de Temporali-
dade de Documentos, que serão referências para o Legislativo, fruto de outra parceria muito positiva, com a Câ-
mara de Barueri. Em 2015 foram publicados o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade das Atividades-
-Fim do Legislativo e agora estamos finalizando os mesmos instrumentos referentes às Atividades-Meio. Esses 
instrumentos servirão como referência para elaboração de instrumentos para outras as câmaras legislativas. 
 
Observatório de Arquivos Municipais

Outra novidade do CAM é a implementação de dois observatórios de arquivos municipais, um voltado para os 
arquivos do Legislativo e outro para os arquivos do Poder Executivo. Convidamos, inicialmente, 10 arquivos 
de prefeituras e 10 arquivos de câmaras municipais. A ideia é a constituição de um grupo técnico de discussão 
com algumas atividades ordinárias, inicialmente com a realização de duas reuniões anuais e duas oficinas de 
capacitação. O objetivo principal é fortalecer as instituições “arquivos municipais”; todos os encontros serão 
nos próprios arquivos, tudo definido de maneira coletiva e sem hierarquia, com o intuito de desenvolver boas 
práticas, novas ferramentas, criar referências regionais; ou seja, a gente quer emponderar as instituições 
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Como é trabalhar no CAM? Vocês acham que estão fazendo um serviço de impacto social impor-
tante?

É estimulante; o desafio é gigantesco e não tem muita rotina. O CAM acaba atuan-
do em diversas áreas da gestão documental, no auxílio da elaboração dos atos ofi-
ciais que criam os arquivos ou regulamentam a LAI, até questões de infraestrutura, 
preservação, digitalização, eliminação de documentos, a questão dos documentos 
nato-digitais, um campo muito amplo. Além disso, é muito satisfatório lidar diaria-
mente com os colegas dos municípios e com nossos parceiros internos e externos. 

Acho que é chover no molhado falar da importância da preservação da história, de 
valor imensurável, mas para mim, fomentar o controle social, a transparência da 
administração e a garantia dos direitos é o que me dá mais satisfação.

Sem dúvidas. É muito gratificante a sensação de estarmos ajudando aos colegas dos 
municípios a organizarem e recuperarem seus arquivos, afinal, é duro encontrar 
documentos que guardam direitos e memórias jogados e apodrecendo no chão e 
condenados ao lixo. Ajudar pessoas desesperadas que não sabem como fazer a ges-
tão de documentos e que não encontram apoio. O colega com senso de dever como 
servidor recebe toneladas de papel e não sabe o que fazer com aquilo, até que 
descobre a nossa assistência e se ancora na nossa ajuda para resolver o problema 
que ele não criou.  Eu tenho que atender esta pessoa e fazer com que ele consiga 
organizar aquele arquivo, de forma responsável para permitir que o cidadão tenha 

acesso às informações da administração pública.
 
É gratificante saber que nós facilitamos ao funcionário público, ao gestor ou ao munícipe o acesso às infor-
mações de que necessitam. 

> A equipe do Centro de Assistência aos Municípios está à disposição nos telefones (11) 2868-4516 ou 2868-4518 
 e pelo endereço eletrônico camsaesp@sp.gov.br 

Igor Blumer, diretor do CAM

Foto: Editoria/APESP

Márcio Amêndola

Foto: Editoria/APESP
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Quem faz a diferença são aqueles que abraçam a causa
Na matéria acima, Camila Brandi faz uma menção certeira, destacando o brilhante papel do APESP junto aos 
municípios, porém, acrescentando que quem faz a diferença é o servidor público que abraça a causa dos 
arquivos e a enfrenta no seu cotidiano. 

A Revista do Arquivo entrevistou duas grandes personalidades parceiras do APESP que fazem a diferença, para se 
conhecer um pouco das peculiaridades dos arquivos municipais, de uma prefeitura e de uma câmara legislativa. 
Foram feitas duas questões a Antonio Carlos Galdino, responsável pelo Arquivo Municipal de Campinas e Regi-
naldo da Cruz Costa, do arquivo da Câmara de Barueri. Confiram os olhares específicos desses agentes públicos.

Quais peculiaridades você destaca da gestão de arquivos municipais?

Destaco três aspectos:

1) Creio que o contexto administrativo das municipalidades é o mais desfavorável para a implantação 
de políticas arquivísticas em comparação com as outras esferas governamentais. De um modo geral, a 
influência dos agentes políticos (prefeito, vereador e comissionado), cuja alternância é determinada 
pelo ciclo eleitoral, é muito direta sobre a esfera administrativa, resultando nesta o predomínio do 

ponto de vista de curtíssimo prazo e de conveniências eleitorais sobre os aspectos técnicos e conside-
rações de longo prazo. A baixa estruturação e descontinuidade administrativas, o amadorismo, o improviso e a pouca 
transparência para com a sociedade, resultantes dessa dinâmica, são obstáculos sérios a uma política arquivística que 
visa a gestão e acesso continuados aos documentos públicos. Nessas condições, os arquivos municipais têm grandes 
dificuldades para se institucionalizar por moto próprio e cumprir plenamente as funções previstas na Lei 8159/1991. 

2) Os arquivos municipais têm que lidar de 
forma concentrada com todas as fases do ci-
clo vital dos documentos simultaneamente, 
ou seja, armazenam documentos de todas 
essas fases e devem cumprir simultanea-
mente as funções de arquivo correntes e de 
arquivos permanentes, sem pessoal qualifi-
cado e com estrutura material muito limita-
da. Em casos em que tais funções são exer-
cidas por órgãos separados, normalmente 
estes o fazem num perfil aquém das boas 
práticas arquivísticas e das atribuições esta-
belecidas na legislação brasileira.  Os desafios técnicos e gerenciais são grandes, exigindo o domínio das 
questões de avaliação arquivística e das questões relacionadas à descrição e comunicação dos acervos. É 
bastante improvável que os arquivos municipais de um modo geral tenham equipe de técnicos que abar-
quem esses conjuntos de questões. Daí a necessidade de apoio externo e intercâmbio de experiências.

3) Por outro lado, os municípios brasileiros são entidades cujas competências constitucionais e forma de orga-
nização foram nacionalmente uniformes na maior parte da sua história, de modo que todas as instituições ar-
quivísticas municipais administram conjuntos documentais relativos às mesmas funções, e, portanto, produ-
zindo tipos documentais similares, com diferenças determinadas mais pelo perfil econômico, social, cultural e 
populacional, idade, história e estrutura administrativa de cada um dos municípios. Este último aspecto, torna 
potencialmente favorável do ponto de vista técnico e administrativo a troca de experiências entre os arquivos 
e a generalização de boas práticas. No entanto, essa troca é difícil de acontecer por razões de cultura política e 
administrativa mais geral, que indiquei antes, e depende em grande medida de apoio externo para se realizar.

Tendo a gestão documental como um conjunto de procedimentos e operações técnicas desde a 
produção até a destinação final dos documentos, não vejo a gestão de arquivos nas câmaras. Ba-
seando-se no histórico de Barueri (hoje com uma realidade muito diferente), visitas recebidas e 
trocas de experiências com outras Casas, percebe-se que não existe uma política de tratamen-

to a arquivos aplicados em suas atividades, por falta de equipamentos e ambiente adequado, au-

“...a influência dos agentes políticos (prefeito, 
vereador e comissionado), cuja alternância é 
determinada pelo ciclo eleitoral, é muito di-
reta sobre a esfera administrativa, resultan-
do nesta o predomínio do ponto de vista de 
curtíssimo prazo e de conveniências eleitorais 
sobre os aspectos técnicos e considerações de 
longo prazo”.
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sência de normas que estabeleçam as atribui-
ções, competências e prazos, e a alocação de 
recursos humanos preparados ou programas 
de capacitação para os servidores que atuam 
em arquivos, exceto definições constantes em 
resolução de organização administrativa ou im-
plantação de sistemas normativos certificados.

Em se tratando da forma como se dá o trata-
mento dos arquivos, sem levar em consideração 
o conceito, uma das peculiaridades das câma-
ras está nas suas unidades administrativas que 
mantêm os arquivos intermediário e o corrente, ao mesmo tempo que o arquivo permanente também o guarda. 
Isso, devido a sua forma estrutural muito próxima, cultura organizacional e ausência de definição de prazos para 
a transferência ou recolhimento. Isso, quando a Câmara tem um arquivo central para os documentos, pois não 
são muitas que têm unidade de arquivo físico instalada de fato, configurando apenas como arquivo dos processos 
legislativos, ficando sob custódia das áreas os documentos da atividade-meio.

Outra peculiaridade das câmaras é a encadernação em livros como forma de armazenamento, muitas vezes guar-
dando cópias e documentos separados dos processos, o que dificulta a aplicação de tabela de temporalidade de 
documentos. 

Predominantemente, apenas os documentos dos processos legislativos (projetos e proposições) são registrados 
no setor de protocolo central ou geral, não contemplando os processos internos administrativos, cujo controle e 
trâmite ficam com as áreas que o autuam e acumulam. 

O armazenamento geralmente é departamental ou setorial, pois mesmo com várias funções, apenas duas áreas 
são evidenciadas nos Regimentos Internos: legislativa e administrativa, isso provavelmente pela ausência de plano 
de classificação de documentos e tabela de temporalidade de documentos. 

Há, ainda, a crença, principalmente da cúpula diretiva, de que a digitalização e a implantação de sistemas infor-
matizados possam dar destinação ou resolver o problema da produção de documentos em suporte papel, sem 
apresentar solução ou tratamento ao digital. 

Porém, embora as peculiaridades sejam, na maioria, negativas, existem positivas e uma delas é a própria estrutura 
organizacional das câmaras, e esta facilita o desenvolvimento de ações em conjunto com as áreas que tutelam o 
arquivo corrente e a proximidade com a alta direção e a presidência da Casa que favorecem a tomada de decisão.

Como você avalia a existência de uma instância de arquivo estadual voltada para auxiliar na organização dos 
arquivos municipais?

Não conheço as experiências dos demais estados, mas creio que todos os arquivos estaduais de-
vem, a exemplo de São Paulo, desenvolver uma política de apoio aos arquivos municipais, pe-
las características que já apontei antes. A implantação de arquivos e de políticas arquivísticas 
municipais enfrenta muitos obstáculos, relacionados à dinâmica política das municipalidades e 

a concentração de recursos públicos nas esferas governamentais superiores etc. Não se pode es-
quecer que a tradição política brasileira tem nos estados um centro de gravidade, de modo que há 

uma influência importante da administração estadual sobre os municípios. Políticas de apoio desenvolvidas pelos 
arquivos estaduais possibilitam uma visibilidade ao problema dos arquivos nos municípios que de outra forma 
seria muito difícil de acontecer. Também os estados podem dispor de recursos, por meio de fundos específicos ou 

mecanismos públicos de financiamentos, como é o caso do Proac para instituições arquivísticas que 
está acontecendo, aqui em São Paulo.

É de extrema importância que as esferas estaduais e federais instituam e mantenham recursos 
necessários para auxiliarem os arquivos municipais dos dois poderes. A implementação de po-

líticas de arquivo no âmbito municipal depende de vontade, muitas vezes, esse desejo vem dos 

“O papel estratégico dos Arquivos ainda não 
é evidente para a maioria dos gestores e é 
justamente nessa deficiência que os arquivos 
estaduais, federais e os respectivos centros 
de assistências podem atuar com diagnósti-
cos, instrumentos técnicos aderentes a reali-
dade local, oficinas e cursos que promovam 
e consolidem uma mudança.”
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próprios servidores que despertam o interesse por esse tratamento. O papel estratégico dos Arquivos ainda não é 
evidente para a maioria dos gestores e é justamente nessa deficiência que os arquivos estaduais, federais e os res-
pectivos centros de assistências podem atuar com diagnósticos, instrumentos técnicos aderentes à realidade local, 
oficinas e cursos que promovam e consolidem uma mudança. O Observatório de Arquivos Municipais, recentemente 
criado pelo CAM, iniciativa brilhante do Diretor Igor Blumer Marangone, é uma excelente oportunidade de fortalecer 
ainda mais as ações do Centro e que contribuirá muito para a implantação de uma efetiva gestão de arquivos no 
Executivo e Legislativo municipais.

 Antonio Carlos Galdino, Especialista Cultural e Turístico, segundo nomenclatu-
ra do plano de cargos e carreiras da Prefeitura de Campinas. Ocupa o cargo de Coor-
denador Setorial de Arquivo Municipal desde dezembro de 2002, sendo responsá-
vel direto por todas as atividades relacionadas ao Arquivo Municipal de Campinas.

Reginaldo da Cruz Costa, Assistente Legislativo, Coordenador da Comissão de Avaliação de Do-
cumentos e Arquivo (desde 2012), Gestor do Serviço de Informações ao Cidadão (desde 2016). 
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Apresentação

São cinco as contribuições de leitores nesta edição, com objetos e estilos narrativos bem diferenciados. 

A arquivista Cristal da Rocha abre a seção apresentando o excelente trabalho de recuperação e disponibiliza-
ção de arquivos fotográficos inéditos, divulgados pelo Acervo Estadão. Preciosidade.

Utilizando-se de linguagem sensível, a Executivo Público Irene Barbosa de Moura nos oferece uma leitura 
agradável e convidativa que nos leva a passear virtualmente por alguns ambientes paulistanos, apresentando 
o seu olhar alternativo e insólito da nossa selva de pedra.

Donizete Ferreira Beck e Wilson Levy elevam a importância dos arquivos a uma dimensão suprema, tratan-
do-os como elementos essenciais para composição de cidades inteligentes.

Outro Executivo Público, Márcio Amêndola de Oliveira, apresenta um rápido texto parabólico que nos faz 
refletir sobre arquivo, memória e poder.

Por fim, Narcizo Costa Júnior faz relato exortativo sobre a necessidade de capacitação das Comissões de 
Avaliação de Documentos. 

Como podemos constatar, uma seção repleta de variedades nesta seção VITRINE. 

                                                                          

Vitrine

A seção VITRINE é um espaço aberto para contribuições dos leitores e colaboradores da Revista do Arquivo. Serão 
sempre muito bem recebidas as seguintes tipologias de textos: resenhas de livros da área de arquivos; resenhas 
de filmes que façam referência a arquivos; crônicas livres; imagens de ambientes de arquivo comentadas; opiniões 
sobre as atividades da área ou associada a ela; notícias de arquivos; relatos de experiências e saberes nos arquivos. 
Textos adornados com imagens sempre fazem bem para a imaginação.
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Imagens inéditas vêm à luz na série ‘Contatos Fotográficos’
Mergulho em 50 milhões de imagens

 
Cristal da Rocha1* 

Com um cigarro apagado na mão, Freddie Mercury caminha com o típico gesto de quem vai pedir fogo a outro 
fumante. Até dois anos atrás esta imagem inédita do vocalista do Queen durante uma entrevista coletiva em 
São Paulo, em 1981, só seria revelada se um eventual pesquisador solicitasse o clipping com fotos e textos do 
grupo inglês arquivados no Acervo Estadão para uma reportagem ou outros fins. E mesmo assim as chances 
de uma imagem como essa vir a público eram mínimas. Porém, desde agosto de 2016 um manancial de mais 
de 50 milhões de fotogramas como esta do Freddie Mercury começou a ser explorado de outra maneira.

Manuseados diariamente, os contatos fotográficos 
– folhas de prova com a sequência completa de ne-
gativos revelados em miniatura para a seleção da 
imagem a ser usada nas pautas – caíram em desuso 
com o surgimento das fotografias digitais e sua pro-
dução foi extinta pelo jornal em 2004. Com novos for-
matos digitais para a escolha das fotos, os contatos 
ganharam lugar no arquivo permanente do Acervo 
Estadão, mas eram pouco aproveitados pela redação 
do jornal, certamente, em busca de assuntos atuais.

 
A série ‘Contatos Fotográficos’ surgiu no momento em que se identificou um volume imenso de 
fotografias antes não publicadas e viu-se, além da produção de novos conteúdos, a chance de 
se contextualizar momentos de décadas passadas com seus personagens e situações marcantes, 
além de colocar à luz do conhecimento a sequência de imagens produzidas pelos fotógrafos.

O objetivo desta produção é mostrar imagens inéditas de personalidades e situações importantes não aproveitadas 
por um dos principais jornais do país, revelando bastidores e a construção de um ensaio fotográfico. Os conteúdos 
produzidos a partir dos contatos fotográficos têm sido um dos sucessos do site 
do Acervo Estadão desde seu surgimento. Mais que proporcionar fotografias 
nunca antes vistas, a série ‘Contatos Fotográficos’ expõe como era o processo 
de escolha para uma imagem ser publicada em um jornal de grande circulação.

Ao leitor é apresentado o sentido inicial da imagem e tem início na pauta 
– motivo pelo qual o fotógrafo vai ao encontro de seu personagem – 
contextualizando, assim, sua produção. O número de imagens feitas indica 
também detalhes do momento: disponibilidade do fotógrafo ou personagem, 
ambiente e situação confortável, além do interesse de ambos. Quando a 
pauta a ser feita era de alguma personalidade já consagrada e reconhecida 
pelo público, havia a tendência de o número de fotografias aumentar.

Hoje, muitas das bandas e artistas fotografados pelos profissionais do jornal 
possuem reputação consolidada, mas à época não eram conhecidos ou ainda 
não eram relevantes no contexto da produção das imagens, o que gera uma 
curiosidade ainda maior para vê-los em seus primeiros anos na vida artística e 
também em curtos momentos do cotidiano.

A plataforma na qual as fotos são exibidas é em formato de galeria no site do 
Acervo Estadão. O contato fotográfico é digitalizado e a partir da seleção das imagens que serão apresentadas 

1* Arquivista no Acervo Estadão, do Jornal Estado de São Paulo, onde atua à frente de pesquisas fotográficas, textuais e na produção 
de conteúdos. É graduada em Arquivologia (UFRGS) e mestre em História Social (USP). E-mail: cristaldarocha@gmail.com

Pequena amostra da coleção de contatos fotográficos

Foto/Cristal da Rocha 

Pastas que condicionam os conta-
tos com seus códigos por assunto, 
mês e ano da sua produção.

Foto/Cristal da Rocha
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elas são ‘cortadas’ digitalmente e incluídas neste formato no qual o leitor ainda acessa, a cada legenda, infor-
mações sobre o artista e são disponibilizados links para o quais o leitor é direcionado às matérias do assunto 
que levaram as fotos a serem feitas – são críticas, matérias e textos produzidos à época – onde o leitor pode ter a 
dimensão de como o assunto foi recebido. Aliado a galeria produzida e pequeno texto para a contextualização 
das imagens, são feitos vídeos ao vivo na rede social Facebook, estreitando os laços com quem segue o trabalho 
do Acervo e mostrando, além do assunto apresentado, detalhes da pesquisa e desenvolvimento do trabalho.
 
Décadas depois, essas fotos descartadas transformaram-se em verdadeiros recortes de sua época, em 
trajes e costumes que revelam momentos dos artistas, muitos deles hoje cultuados ou falecidos. São 
documentos que registram a história e as atividades do fotojornalismo. As imagens não falam apenas sobre 
os fotografados, mas revelam também detalhes e características dos fotógrafos e de sua forma de trabalhar.

Quando os contatos faziam parte do cotidiano da redação, a imagem era escolhida segundo critérios do editor 
do jornal, que avaliava quesitos como a qualidade da imagem e também, o que era bem importante, o espaço 
disponível na diagramação para a distribuição da foto. A edição adequa o retrato muitas vezes alterando a imagem 
original, como uma foto de corpo inteiro que acaba sendo editada para um formato ao estilo 3x4, por exemplo. 

Nem todas as imagens eram boas o suficiente à época em que foram produzidas, por diversos motivos, como 
fotos tremidas, o artista que pisca, o ângulo que não ficou bom. Ou mesmo detalhes do cotidiano, como 
os artistas almoçando, sentados à vontade no sofá durante as entrevistas, passando batom, arrumando os 
cabelos. Estas fotos não eram aproveitadas, mas foram preservadas em seus contextos originais de produção. 
Hoje estas fotografias alçam, por seu caráter permanente, o voo histórico e remontam momentos do passado.

A série ‘Contatos Fotográficos’ coloca o Acervo do jornal O Estado de São Paulo na vanguarda da difusão 
e marketing de acervos e arquivos. Embora seja o arquivo de uma instituição privada, ele é de interesse 
público, pois compreende seu papel diante da história, não apenas de São Paulo, mas também a do país 
e do mundo. Inova também ao valorizar o profissional do arquivo, aproveitando suas habilidades de 
pesquisa, de organização e outros conhecimentos técnicos para produzir novos conteúdos de relevância.

Esse trabalho pode ser conferido por meio do link:  
https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,contatos-fotograficos,70002471603,0.htm 
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Um recorte da cidade
 

Irene Barbosa de Moura1* 

 

A janela

Em um dia chuvoso, ao pararmos para observar o tempo fechado, característico do clima paulistano, 
deparamo-nos com uma vista singular.

Da janela, nosso olhar, um pouco mais atento vislumbrou, nesse recorte da cidade, os sujeitos que constroem 
e desconstroem diariamente os espaços. Removendo camadas de memórias, inferimos que nesses prédios à 
nossa frente, existem traços das múltiplas experiências das pessoas que produziram essa paisagem. 

Entre os edifícios, nesse dia de céu nublado, os raios do sol insistiram até abrir caminho, lançando seu brilho 
sobre esses fragmentos/testemunhos de outras décadas e também dos dias atuais. 

Pequenas janelas fechadas: o que escondem/guardam/protegem do olhar do observador? Nos instigou 
a pensar quem estava por detrás de cada uma delas e com que visão/expectativa em relação à cidade. 
Observamos esse cenário por algum tempo e não vimos uma única pessoa, mesmo diante de tantas 
venezianas, vidraças e terraços com múltiplas atividades: financeiras, comerciais, habitacionais, culturais, 
espaços onde se constroem trajetórias.

Nesse ínterim, tremularam as bandeiras de São Paulo e do Brasil que vimos em mastros nos altos dos prédios. 
Novamente, voaram pequenos pássaros, às vezes, planando entre os prédios diante de nós. 

Do céu nublado, de repente, começaram a cair gotas de chuva. 

Vimos por entre os respingos na janela, o quarteirão par da Avenida São João, antiga ladeira São João, com seu 
declive acentuado, acesso de quem vinha da Rua Libero Badaró, outrora Rua São Luís, para a área semirrural 
do Vale do Anhangabaú. O que atraiu nosso olhar para esse ponto foi um bloco de edificações coloridas que 
contrasta com os arranha céus ao redor.

Entre esses prédios, vimos um mundo novo e um antigo e num flagrante contraste entre passado e presente, 
construções com um quê de abandono.

Pássaros planaram novamente.

Ouvimos o som dos sinos do Mosteiro de São Bento. Outro pássaro cruzou o céu como que vigiando, 
conferindo, passeando.

Os edifícios

Por uma ilusão de ótica, a Praça das Artes, que é um Complexo Cultural/Educacional, parece estar em frente 
às edificações da Avenida São João (figura 1). No entanto, esse bloco bege com pequenas janelas envidraçadas 
encontra-se em um quarteirão do outro lado do Vale do Anhangabaú. 
 
Essa Praça foi erguida a partir da desapropriação de diversos lotes, alguns com construções degradadas, mas 
ainda assim, foi um processo que gerou demandas judiciais contrárias à apropriação desse espaço pelo poder 
público.  
 
Do ângulo no qual nos encontramos, não vimos a Rua Libero Badaró, homenagem ao jornalista liberal que lá 
residiu e morreu pela ação de opositores. Ainda, segundo Simões Júnior (2003), entre o final do século XIX e 
início do XX, essa via era estreita e com vários cortiços, muitos dos quais serviam ao meretrício. Tais memórias 

1* Executivo Público na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, licenciada em História pela Universidade 

Cidade de São Paulo - UNICID, possui pós-graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. 
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parecem ter conferido à rua, um certo ar sombrio, já que a altura dos prédios a sua volta deixa pouco espaço 
para a luz do sol iluminá-la. 
Daqui, tampouco vemos a Avenida São João, apesar dessa via também cortar o quadro que observamos. 

 
Esse bloco de cinco prédios, de cinco a seis andares, diferentes na arquitetura, nas dimensões e nos usos, 
é singular na conjugação de estilos que remetem a diferentes épocas (figura 2). Apesar dos tons agora 
desbotados, o bege do Baraúna, o branco vibrante do número 14, o tom terroso do Bertolli, o amarelado do 
antigo número 12 e o bege do Dhélomme, constituem uma paleta de cores contrastantes, na qual o branco se 
destaca. As fachadas estão razoavelmente conservadas, apesar de pichadas, e são passíveis de restauração, 
no entanto, ao nos aproximarmos desses edifícios, um olhar de relance para o interior de três das edificações 
nos revelou alterações significativas que destoam dos traços das fachadas.

 
O Baraúna, construído em 1923 é o edifício à esquerda, inicia o conjunto e possui duas fachadas que se es-
tendem pelas Avenidas Prestes Maia e São João. O Casa Dhélomme, de 1920, com conformação semelhante 
ao primeiro, fecha o bloco ocupando parte da São João e da Rua Líbero Badaró e, atualmente, abriga a Secre-
taria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Paulo. Entre eles fica o antigo número 14, que foi 
ocupado por famílias de baixa renda, integrantes de movimentos por moradia, tornando-se uma espécie de 
favela vertical, aparentando condições de salubridade duvidosas. Na sequência, está o Bertolli ou Piergioelle 
Bertolli (sic) de número 108 que tem função comercial, seguido pelo antigo número 12 A, concluído em 1936, 
de acordo com Santos (2017).

Figura 1: Vista parcial da Avenida São João e da Rua Libero 
Badaró

Foto/Irene Barbosa de Moura

Figura 2: Conjunto de edifícios do lado par da Avenida São João

Foto/Irene Barbosa de Moura
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Vistos por esse ângulo, do sexto andar do antigo Hotel Esplanada, atual Secretaria de Agricultura do Estado, 
não temos a exata dimensão da distância que nos separa desses edifícios. Tudo se apresenta a nós como um 
bloco coeso e a Praça das Artes, por exemplo, parece fundir-se com o edifício Martinelli como se este fizesse 
parte do “moderno” edifício, ambos coroados ainda, pelo topo do edifício Banespa (figura 3).      

             

 
O edifício Martinelli, construído na década de 1920, distinguiu-se nessa paisagem por estar localizado no 
prolongamento da ladeira da Avenida São João, para além da Rua Líbero Badaró, o que o tornou visível, 
apesar da proximidade de outras construções mais altas. Outros fatores que atraíram nossa atenção para 
esse edifício foram a coloração em três tonalidades de rosa que o destacou das construções em tons de cinza, 
branco e bege, seu estilo arquitetônico singular e as dimensões que, na época da construção, o tornaram 
único (figura 4). Mas, caminhando ao seu redor, percebemos o efeito nocivo do tempo e da poluição no seu 
revestimento. 
 
À esquerda do Martinelli está o edifício São João, um bloco de linhas retas da década de 1950 e que, por suas 
dimensões, suplantou as construções ao redor, mas, visto de onde nos encontramos, nos lembra uma grande 
caixa (figura 1). Hoje, ele abriga a administração do Banco do Brasil e superou, em extensão, o Baraúna e o 
Casa Dhélomme, pois ocupa parte das Ruas São Bento, Libero Badaró e Avenida São João. 
 
Os sujeitos 

A princípio, nosso olhar se fixou nas construções à nossa frente, mas estas nos remeteram à intenção por trás 
da configuração dessa paisagem. Ao pensarmos nesse espaço há pouco mais de cem anos, encontramos um 
ambiente semirrural, com atividades agrícolas e agropecuárias, mas logo a área tornou-se alvo do projeto de 
ampliação do centro e formação da “Cidade Nova”, como citou Porto (1992). Nesse processo, foi construído o 
Teatro Municipal o que acirrou a especulação imobiliária, afastando os moradores de menor poder aquisitivo 
e colocando fim às atividades de caráter rural, naquela área. 
 
Na época, a expansão da cidade para o Anhangabaú congregou projetos de modernidade e de consolidação 
da imagem de uma capital cosmopolita atribuída a São Paulo, qualidade que hoje, é representada pela região 
da Avenida Paulista.  
 
Hoje, observando essa área e percorrendo a pé esses espaços vimos diferentes realidades e, de certa forma, 
o retorno dos sujeitos excluídos em outros momentos. 
 
As construções que outrora foram palacetes e prédios de alto padrão, símbolos da riqueza, muitos 
construídos sobre os antigos cortiços, abrigam novamente, prostitutas, migrantes e imigrantes, 

Figura 3: Vista parcial da Praça das  Arte 

Foto/Irene Barbosa de Moura 
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ambulantes, entre outros. 

Diante dessa realidade, a subutilização dos espaços, em vista do abandono verificado no “centro velho” de 
São Paulo, necessita ser debatida para que se possa conviver coerentemente, usufruindo da cidade e de seus 
equipamentos.
Como usuário e frequentadores desses locais, fica uma questão: como transitar pela cidade e, ao mesmo 
tempo, ignorar esses sujeitos e suas demandas? 
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A Importância do Aquivo Público para a construção e cidades 
inteligentes e sustentáveis

Donizete Ferreira Beck1*  
Wilson Levy2** 

Nos últimos anos, o conceito de Cidades Inteligentes e Sustentáveis é alvo de debate na sociedade 
civil organizada e comunidade especializada. São cidades que utilizam a Tecnologia da Informação e da 
Comunicação (TIC) com a finalidade de melhorar a gestão pública e facilitar a vida do cidadão. Além disso, 
a sustentabilidade ambiental, econômica e social são aspectos fundamentais para atingir os objetivos do 
desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. O Arquivo Público tem papel fundamental nesse processo, 
desde a preservação da memória a dados fundamentais que podem subsidiar governança no poder público 
e do serviço ao bem comum.

A missão institucional dos Arquivos Públicos, em geral, é preservar esses dados que fizeram parte de um 
processo administrativo em organizações públicas ou que sejam do interesse público. Esses documentos e 
registros são mantidos em virtude do seu valor estimado para pesquisa e por conta de sua referência. Assim, 
o Arquivo Público é o conjunto de documentos e registros que portam valor para a sociedade e que carregam 
em si material da memória civil.

Atualmente, os Arquivos Públicos devem ser “inteligentes” (smart em Inglês). Nesse sentido, há uma 
tendência da digitalização de documentos, tanto que o próprio Arquivo do Estado de São Paulo promoveu 
seminários com a temática “Documentos Públicos na Era Digital”31 em que se tratou de diversas soluções e 
desafios pare gerenciar, preservar e trabalhar com a segurança de dados na atual era da informação. A Big 
data, a computação em nuvem e a inteligência artificial são outras tendências nesse quesito. Ao digitalizar 
documentos e fornecer serviços eletrônicos (egovernemnt) à população e para os governantes armazenarem 
dados para realizar o planejamento urbano e demais políticas públicas, o Arquivo Público contribui bastante 
nesse quesito.
 
A digitalização de documentos no Arquivo Público tem o potencial de melhorar a qualidade e garantia da 
preservação dos dados contidos nos dos documentos e dos registros públicos, ou seja, a preservação da 
memória de um povo com maior integridade, confiabilidade, originalidade e utilidade. Inclusive, contribui 
com alguns princípios e conceitos dos arquivos, como o ciclo de vida e a continuidade dos registros, a garantia 
de preservar a procedência do registro e a até mesmo a busca de manter o estado da arte do arquivo como 
ele foi elaborado e com o propósito para o qual ele foi elaborado. 

Também, no quesito sustentável (sustainable em Inglês), ao preservar a memória de uma sociedade, o 
Arquivo contribui para a construção da sustentabilidade social, tal como na transparência dos dados que 
não são confidenciais. Quanto à sustentabilidade econômica, os próprios arquivos preservados e os dados 
e informações neles contidos auxiliam os governantes e gestores públicos a formularem da melhor forma 
as políticas públicas. A sustentabilidade ambiental é observada na digitalização e otimização da gestão dos 
processos e dos arquivos, em que se observa a melhoria na administração dos gastos e na utilização geral dos 
recursos disponíveis.

A informação, a comunicação e a gestão de toda essa rede são o futuro para a construção e gestão de cidades. 
O Arquivo assume papel fundamental ao subsidiar a sociedade civil com a informação que a ela é necessária, 
ou seja, um papel emancipatório nos tempos atuais, pois permite o controle social das políticas públicas. 
Com isso, o Arquivo Público contribui decisivamente com o fortalecimento da democracia, materializando 

1* Formado em gestão pública e especialista em ciência política. Mestrando em Cidades Inteligentes e Sustentáveis pela Universida-
de Nove de Julho.

²** Advogado, doutor em Direito Urbanístico pela PUC/SP com estágio de Pós-Doutoramento pela Mackenzie. Professor Titular da 
Uninove.

³1 Seminários, sobre o referido tema, realizados no APESP em 25 de abril de 2017 e 9 e 10 de maio de 2018.
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o disposto no artigo 37 da Constituição Cidadã em que asseguram os princípios da publicidade e eficiência. 

Fomentar cidadãos inteligentes é passo decisivo para viabilizar as smart cities. E cidadãos inteligentes são 
aqueles que conseguem acessar informações relevantes para a formação de sua opinião. Informação é o 
que torna o cidadão livre. A informação que liberta o cidadão tem caráter emancipatório e educativo, que 
concomitantemente fortalece o projeto de construção de um país democrático, inteligente e sustentável.
Assim, se o futuro caminha para a construção de Cidades Inteligentes e Sustentáveis, é mister que se faça bom 
proveito e boa preservação do conteúdo disponibilizado pelo Arquivo Público, pois emancipa a sociedade e 
permite que a gestão pública volte seu olhar para o cidadão e utilize informações que darão boa direção no 
processo decisório e da construção de políticas públicas voltadas para o povo, pelo povo, e muitas vezes do 
próprio povo. 
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Queima de Arquivo, Arquivo Morto e outras distopias...

Márcio Amêndola de Oliveira1*  

        
 
Arte sobre Reprodução de página do Dicionário Aurélio/Márcio Amêndola

Houve um rei que desprezava todo o passado, toda lembrança, toda memória que pudesse carregar mais 
brilho que suas realizações, seus grandes feitos. Mas a todo momento, em cada esquina de seu vasto império, 
havia um testemunho de gerações e gerações que deixaram marcas, cicatrizes, pois “de tudo fica um pouco”.21

O déspota ansiava lutar contra o passado, mas para tanto necessitava de uma eficaz estratégia. De início 
buscou amedrontar, matar, aterrorizar... Não sendo isto suficiente, pensou em algo ainda mais sórdido, tirar 
os filhos de seus pais e mães, doutriná-los, fazê-los renegar o ventre que os gerou. Seria uma nova casta de 
homens e mulheres, sem passado, sem história, com um imenso e glorioso futuro pela frente.

Não foi ainda suficiente. Muitas destas crianças aprendizes não se mostravam cruéis e livres o suficiente para 
seguir adiante. Nos imensos alojamentos dessas futuras bestas-feras, mesmo diante de severa disciplina e 
doutrinação, podia-se ouvir nas madrugadas frias, lamentos e choros de pequenos que insistiam em amar, 
lembrar, suplicar por um afago de uma mãe, uma avó distante...

Então, o grande líder usou de toda a sua força e violência para causar essa ruptura definitiva com o passado. 
Passou a queimar os livros de história, os romances, as poesias, e até livros de medicina, geometria, física 
quântica...

Sendo ainda infrutíferos seus esforços para criar a nova raça, inventou distrações para seus forçados discípu-
los, com mimos, jogos, interações em circuitos fechados, redes de comunicação, com a máxima interatividade 
fria que impede o contato pessoal e físico. Para isso, usou da mais alta tecnologia. Os jovens, confinados um 
a um em seus aparelhos eletrônicos, trocavam frenéticas mensagens entre si, mas que a cada dia eram apa-
gadas, sem deixar vestígios. Então, o amigo de hoje se perdia amanhã, mas a cada dia surgiam tantos e tantos 
outros amigos, que mal se concebia que havia solidões em meio a tantos e tantos clicks...

Ainda sendo estas medidas insuficientes para sepultar o passado, recordações foram confiscadas pelos cen-
turiões do rei, que vasculhavam casas à busca de cartas familiares, de amor, fotos dos avós, dos bebês... o uso 
do papel e da tinta foram terminantemente proibidos, e as comunicações rigorosamente controladas.

Foram-se as bonecas, brinquedos, perfumes, sapatos e casacos antigos, qualquer cheiro ou imagem de afeto 
que se pudesse encontrar. Agora as casas eram limpas e livres de qualquer referência sentimental, livres, en-

1* Executivo Público, Historiador

²1 Do poema “Resíduo”, de Carlos Drummond de Andrade

Figura 1 Arte sobre Reprodução de página do Dicionário Aurélio/Márcio Amêndola

Foto/Márcio Amêndola
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fim, do “insuportável mal cheiro da memória”.12

Foi então que o déspota mandou buscar e destruir todos os documentos de todos os arquivos, as certidões de 
nascimento, casamento, óbitos, os registros escolares, de terras, os papéis da antiga burocracia, as imagens, 
os filmes, os bilhetes, agendas, calendários, prontuários de hospitais, de trabalhadores...

Depois de todo esse esforço para gerar uma nova sociedade, um novo tempo, sem dor, sem falsas piedades, 
um tempo limpo, claro e iluminado, chegou a primeira noite nos alojamentos coletivos de meninos e meni-
nas, em que nenhum sussurro, nenhum gemido, nenhum pesadelo, nenhuma voz se ouviu.

Então, diante do Grande Silêncio, o déspota viu que sua obra estava completa; as crianças, na distorcida 
interpretação do sonho de Locke23, estavam de volta à tabula rasa, prontas para que seus sistemas fossem 
reiniciados para a nova sociedade que se construiria, sem sentimentos, sem mágoas, sem amor ou ódio, sem 
substância, sem angústias ou legado. E o mais completo e absoluto silêncio se fez.

DISSOCIAÇÃO. 1. Ação ou efeito de dissociar-se; separação, decomposição, desagregação; 2. Processo ao 
longo do qual os conjuntos coerentes de pensamentos, ações e comportamentos se desintegram em seus 
elementos e esses fogem ao controle do indivíduo.

DISSOCIAR. 1. Desfazer uma associação; 2. Desunir, separar, dissolver.

DISTOPIA. 1. Lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou 
privação; antiutopia; 2. Qualquer representação ou descrição de uma organização social futura caracterizada 
por condições de vida insuportáveis, com o objetivo de criticar tendências da sociedade atual; antiutopia [fa-
mosas distopias foram concebidas por romancistas como George Orwell (1903-1950) e Aldous Huxley (1894-
1963)].

QUEIMA.  1. Ato ou efeito de queimar; 2. Ato, processo ou efeito de ser consumido pelo fogo; combustão, 
cremação, incineração; 3. Queimada, queima.

QUEIMA DE ARQUIVO. 1. Ação criminosa com o fim de eliminar provas e/ou testemunhas de um delito; 2. O 
efeito dessa ação; 3. Sinonímia de combustão.

REFERÊNCIAS
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³² Idem ant.
43 John Locke, filósofo inglês (1632-1704)
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Recado aos arquivistas, aos responsáveis por Arquivos, às 
Comissões de Avaliação de Documentos e demais interessados. 

Narcizo M Costa Junior1* 

A motivação que tive para escrever este artigo foi a percepção de alguns equívocos que encontrei em várias 
Tabelas de Temporalidade de Documentos (TTDs) durante uma pesquisa que fiz para um trabalho de treina-
mento em Gestão Documental para área da Saúde. Pesquisei 9 (nove) Tabelas de municípios do Estado de São 
Paulo, do município de Porto Alegre, dos Estados de Santa Catarina e São Paulo. A pesquisa também mostrou 
que existem TTDs muito bem elaboradas, apontando para detalhes importantes demonstrando haver Comis-
sões de Avaliação de Documentos (CADs) bem formadas.  

Chamaram-me a atenção algumas TTDs com excesso de indicações de documentos para guarda permanente, 
dando conta de que haverá grande quantidade de transferências de documentos para o arquivo permanen-
te; isto é, transferir-se-á o problema de espaço de um lugar para outro. Documentos elimináveis que serão 
preservados, talvez em decorrência da insegurança dos responsáveis quando da avaliação realizada. Há indi-
cações de microfilmagem de documentos que não necessitariam desse procedimento, gerando custos des-
necessários para o erário público, entre outros problemas não menos relevantes. 

Não adianta ter preocupação com a exatidão da Tabela de Temporalidade de Documentos (TTD) se os ges-
tores responsáveis não tiverem a consciência de colocar na equipe pessoas comprometidas e com conhe-
cimento mínimo para elaborá-las. Se não for dessa maneira, a qualidade da TTD estará comprometida. É 
necessário que essas pessoas entendam a importância das TTDs e o que elas representam. Há necessidade 
de que os escolhidos para uma Comissão de Avaliação de Documentos (CAD) sejam treinados tecnicamente 
para realizar avaliações criteriosas e mais objetivas possíveis das séries documentais que compõem a Tabela 
de Temporalidade. 

... mas o que são as Comissões de Avaliação de Documentos (CADs)? 

São grupos permanentes e multidisciplinares compostos por no mínimo cinco representantes, sendo, obri-
gatoriamente, um da área jurídica, devido à sua capacidade para realizar estudos de legislação que incidem 
sobre os documentos; representantes de áreas técnicas com pleno conhecimento da estrutura organizacional 
da instituição à qual pertencem, além de domínio da tramitação e fluxo documental de sua área de atuação, 
com condições de avaliar o valor de cada “série documental”, determinando conscientemente o destino e o 
prazo de guarda de cada uma; é recomendável, ainda, participação de profissionais da área de Arquivologia 
para orientar o grupo nos princípios arquivísticos; representante da área de TI (Tecnologia da Informação), 
que auxiliará, certamente, na reflexão sobre fluxos de documentos eletrônicos; e, também, é importante a 
presença de um Coordenador, responsável, com ascendência hierárquica sobre os participantes, com algum 
conhecimento da área estudada e dos princípios arquivísticos, para homologar as avaliações feitas pelas 
equipes. 

As CADs devem contar com a presença de profissionais conhecedores dos tramites dos processos de trabalho 
existentes no momento da avaliação documental, em cada segmento da estrutura organizacional, sempre 
requerendo o treinamento adequado.

Os participantes da CAD devem se submeter a treinamento intensivo sobre como montar uma TTD e adquirir 
conhecimentos dos conceitos e das funções de todas os itens que compõem esse tipo de Tabela. Em muitas 
das experiências de Tabelas avaliadas percebem-se equívocos que considero primários, certamente por falta 
do conhecimento específico. 

Sabe-se, entretanto, que as unidades resistem em liberar seus funcionários mais capacitados para essa ativi-
dade de classificação e avaliação documental, e isso acaba por influir no resultado de construção das TTDs. 

1* Formado em Ciências Econômicas, especialização em Sistemas Empresariais, conhecimentos de arquivologia adquiridos no Curso 
de Arquivologia do IEB – ECA – USP. Sou Professor de Gestão Documental na Escola de Administração Pública Municipal - ESAP - 
Guarulhos
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Nesse ponto, destaco a falta de comprometimento dos gestores, pois para eles o arquivo não tem a importân-
cia que merece. Considero uma atitude contra a transparência, contra a lei de acesso à informação.

É importante que os responsáveis e participantes pela construção da TTD possam ler e entender com 
desenvoltura qualquer TTD; é importante o conhecimento dos tipos de prazos existentes, tais como os 
de vigência, prescrição e precaução; a teoria das três idades do documento representada pelos arquivos 
corrente, intermediário e permanente que estão presentes em todas as instituições. Nunca é demais adquirir 
conhecimento de conceitos e princípios da arquivística. Sem esse conhecimento básico não há como produzir 
uma boa Tabela de Temporalidade de Documentos.

Os manuais da área costumam recomendar que os responsáveis tenham pleno conhecimento da estrutura 
e do funcionamento do órgão, considerando, inclusive, sua evolução histórica; conhecimento das atividades 
típicas de gestão de documentos e arquivos permanentes; análise das condições de armazenamento, estado 
de conservação e custo de manutenção dos depósitos de arquivo; e análise do perfil dos usuários. 

Nesse sentido, a escolha dos participantes é fundamental, sendo que a simples “convocação” não é acon-
selhável, pois esse “escolhido” pode não se dispor à colaboração, reforçando o ditado “Quem não participa 
da solução, faz parte do problema”. É importante que o futuro participante tenha vontade de ajudar, e para 
que isso aconteça ele deve ser dispensado de algum serviço de sua rotina diária, e que participe de todas as 
reuniões de sensibilização e treinamentos que fazem parte do Projeto. 
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Tempos, espaços, personagens 
Registros que evocam esperanças 

 
A temática abordada no dossiê Governança dos arquivos: desafios para gestão e para a memória, nos 
motivou a adentrar no arquivo da própria instituição Arquivo Público do Estado de São Paulo e selecionar 
imagens que revelam aspectos da trajetória e evolução da gestão da instituição, expressas, principalmente, 
pelas suas edificações. Destaque-se algumas fotos inéditas do arquivo de Inês Etienne Romeu, recém incor-
porado ao acervo do APESP.

No texto produzido pelo historiador Ricardo Maranhão1* , em 1990, publicado no periódico Memória do De-
partamento de Patrimônio Histórico da Eletropaulo, percebe-se uma realidade diferente da que presenciamos 
atualmente. Segundo o autor, “O Arquivo tem quase um século. Sua situação atual é, sob muitos aspectos, 
lastimável, diante da sua riqueza como preservador da memória... andou mal instalado durante muito tempo, 
passando por vários prédios até chegar, em 1953, à rua Antônia de Queiroz, nº 183. Continua mal instalado, 
embora este espaço, da antiga fábrica de tapetes Santa Helena, lhe desse uns poucos anos para respirar, até 
se perceber, nos anos 70, a exiguidade dos aposentos”. 

Vinte e oito anos após a publicação desse texto, a realidade mudou consideravelmente, tendo o Arquivo 
passado por algumas mudanças de endereço e de direções. Hoje, o Arquivo Público do Estado, a maior insti-
tuição de preservação documental do estado de São Paulo, possui estrutura, organização e atendimento de 
alto padrão. 

Confiram!

 

 

1 * O historiador Ricardo Maranhão faleceu no dia 07 de setembro de 2018, quando esta matéria já havia sido produzida. Portanto, 
fica aqui registrada nossa homenagem.

 
Tenente Coronel Francisco José da Silveira 
Lobo, primeiro diretor da Repartição de 
Estatística e Arquivo do Estado, no período 
de 1892-1893 
(Arquivo do APESP) 
Data: (s.d.) 
Autor: Desconhecido 

Arquivo em Imagens
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De 1906 a 1912, o Arquivo Público do Estado esteve instalado nos 
fundos do prédio da igreja Nossa Senhora dos Remédios, que se 
situava na esquina do largo Sete de Setembro com a rua XI de 
Agosto nº 80 
(Arquivo do APESP) 
Data: (s.d.) 
Autor: Desconhecido 

 
Antônio de Toledo Piza, diretor da 
Repartição de Estatística e Arquivo do Estado 
no período de 1893 a 1905   
(Arquivo do APESP) 
Data: (s.d.) 
Autor: Não identificado
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De 1912 a 1949, o Arquivo do Estado de 
São Paulo esteve sediado no edifício da rua 
Visconde do Rio Branco, esquina com rua 
Timbiras 
(Arquivo do APESP) 
Data: (s.d.) 
Autor: Não identificado

 
No período de 1953 até o início de 1997, 
o Arquivo do Estado de São Paulo esteve 
instalado na rua Antônia de Queirós, onde 
funcionou a Manufactura de Tapetes Santa 
Helena 
(Arquivo do APESP) 
Data: (s.d.) 
Autor: desconhecido 
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Sala de consulta de documentação impressa da seção Biblioteca, 
com a presença de consulentes, na antiga sede da rua Antônia 
de Queirós 
(Arquivo do APESP) 
Data: 1976 
Autor: Não identificado

 
Técnico realizando conservação/preservação documen-
tal no Arquivo Público do Estado de São Paulo na antiga 
sede da rua Antônia de Queirós 
(Arquivo do APESP) 
Data: 1980 
Autor: Não identificado
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Inês Etienne Romeu, diretora do Arquivo 
Público do Estado, no período de 1984 a 
1989, na escadaria da antiga sede na Rua 
Antônia de Queiroz, 183 
Fundo: Inês Etienne Romeu 
Data: (s.d) 
Autor: Não identificado

 
À direita, o historiador José Sebastião Witter que desempenhou 
as atividades de Supervisor do Arquivo do Estado entre 1977-
1988 com consulente não identificado 
(Arquivo do APESP) 
Data: presumida entre 1977 e 1988 
Autor: Não identificado
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À direita, Inês Etienne Romeu, diretora do Arquivo Público do 
Estado no período de 1984 a 1989 e Elizabeth Mendes de Oli-
veira (Bete Mendes) secretária estadual de cultura de São Pau-
lo, no período de 15/03/1987 a 21/12/1988 
Fundo: Inês Etienne Romeu 
Data: presumida entre 1984 e 1989 
Autor: Não identificado

 
Em primeiro plano, da esquerda para a direita: Anna Maria 
Martins, hoje membro da Academia Paulista de Letras), Ana 
Maria de Almeida Camargo, Caio Prado Junior, Inês Etienne Ro-
meu e Maria Cecília Naclério Homem 
Fundo: Inês Etienne Romeu 
Data: 1983  
Autor: Não identificado 
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Antiga fábrica de tapetes ITA, local da atual sede do Arquivo 
Público do Estado na Rua Voluntários da Pátria. 
(Arquivo do APESP) 
Data: (s.d) 
Autor: Não identificado

 
Sede do Arquivo Público do Estado, à rua Voluntários da Pátria, 
em processo de reforma.  
(Arquivo do APESP) 
Data: (s.d.) 
Autor: Não identificado
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Sede do Arquivo Público do Estado, à rua Voluntários da Pátria 
(Arquivo do APESP) 
Data: 1997 
Autor: Não identificado

 
Técnico executando uma das etapas de microfilmagem no 
Arquivo Público do Estado de São Paulo 
(Arquivo do APESP) 
Data: (s.d.) 
Autor: Não identificado
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Vista panorâmica do atual complexo de prédios do APESP 
(Arquivo do APESP) 
Data: 2017 
Autor: Não identificado

 
Fachada da atual sede do Arquivo Público do Estado de São 
Paulo, à rua Voluntários da Pátria 
(Arquivo do APESP) 
Data: 2017 
Autor: Não identificado
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Detalhe interno da antiga sede do Arquivo 
Intermediário, na Avenida Presidente Wil-
son, Mooca 
(Arquivo do APESP) 
Data: (s.d) 
Autor: Não identificado 

 
Centro de Arquivo Administrativo (arquivo intermediário) na 
atual sede, Bloco A do Arquivo Público do Estado de São Paulo 
(Arquivo do APESP) 
Data: 2016 
Autor: Não identificado



Revista do Arquivo Arquivo em Imagens

 São Paulo, Ano II, Nº 7, p. 84-95, outubro de 2018   94

 
Centro de Arquivo Administrativo (arquivo intermediário) na 
atual sede, Bloco A do do Arquivo Público do Estado de São 
Paulo 
(Arquivo do APESP) 
Data: 2018 
Autor: Não identificado

 
Exposição mais que humanos. Arte no Juquery, no saguão tér-
reo do “Bloco anexo”, na atual sede do do Arquivo Público do 
Estado de São Paulo 
(Arquivo do APESP) 
Data: 2017 
Autor: Não identificado
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Sala de Consulta da Biblioteca, “Bloco anexo”, na atual sede do 
Arquivo Público do Estado de São Paulo 
(Arquivo do APESP) 
Data: (s.d) 
Autor: Não identificado

 
Antiga fábrica de tapetes ITA, local da atual sede do Arquivo 
Público do Estado na Rua Voluntários da Pátria. 
(Arquivo do APESP) 
Data: (s.d) 
Autor: Não identificado
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130 anos da abolição da escravidão no Brasil
Apresentação 
Especial não é seção fixa na Revista do Arquivo, não obstante ser esta a terceira edição seguida a ser publi-
cada. Porém, não havia como negar referência a essa efeméride tão importante e representativa da história 
brasileira. 130 anos é muito ou pouco? Depende da escala de tempo utilizada para observarmos a história 
humana. Certo é que os bisavós de pessoas que hoje têm 40 anos de idade viveram em um período em que 
vigia a escravidão legalmente instituída. Ou seja, nosso parente próximo.  

Mas, isso é pouco importante. A escala numérica a mensurar história não é falsa, mas muito enganosa. Afinal, 
o que conta é que a escravidão no Brasil é fato ainda presente, em qualquer sentido, exceto o legal. Presente, 
principalmente, nas marcas ainda indeléveis desse odioso sistema que vigorou por quase quatro séculos, 
seja porque nossa libertação foi gradual e consentida, sem se desconhecer a luta incansável, multifacetada e 
ferrenha dos escravos, dos libertos e de abolicionistas; seja porque o sistema socioeconômico que substituiu 
o modelo escravista, o capitalista, é também baseado na exploração e na desigualdade econômica e social, 
cuja transição se deu de forma perversa.

A Revista destaca a referência aos 130 anos da abolição com uma excelente entrevista com a professora, pes-
quisadora e estudiosa do líder Luiz Gama, Lígia Fonseca; em seguida, dá o tom de atualidade da resistência, 
com homenagem à professora Eunice Prudente1, em texto de autoria de Gislene Aparecida dos Santos ; rea-
presenta texto produzido pelo pesquisador Alexandre Otsuka sobre o Jornal A Redempção, e, ainda, algumas 
indicações do Centro de Acervo Permanente sobre a documentação do APESP que guarda informações acerca 
do período escravista no Brasil. 

E mais, expoentes da historiografia sobre escravidão estão presentes nesta edição: Lilia Schwarcz, Maria Hele-
na Machado, Alexandre Otsuka, Lígia Fonseca, Ângela Alonso, Cláudia Santos. Assista aos vídeos do grande 
seminário concebido pela Profa. Dra. Maria Helena P. T. Machado, organizado pelo CDAP, realizado em no-
vembro de 2015, que abordam o tema da escravidão e liberdade, tendo como mote o Jornal abolicionista A 
Redempção. 

Aproveitem! É muita informação e cultura.

         

1 Eunice Prudente: Acadêmica, advogada e mulher negra no mundo do Direito. Texto publicado originalmente no livro Democracia, 
direitos humanos e justiça social: uma homenagem a Eunice Prudente, da militância à academia. Denise Auad e Bruno Batista da 
Costa de Oliveira (Orgs.). Editora Letras Jurídicas, São Paulo, 2017. 

Especial
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130 anos da abolição, sob inspiração de Luiz Gama                  
Entrevista com a professora Lígia Ferreira*1 **2 

 

A primeira quinzena do calendário deste mês de maio registra duas efemérides importantes e inter-relaciona-
das. No dia 13 de maio, comemora-se a formalização do fim da escravidão no Brasil. O Estado brasileiro, por 
meio de ato sumário, Lei nº 3.353, determina o fim da escravidão, nestes termos:

Art. 1º - É declarada extincta desde a data desta lei a escravidão no Brazil.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.

Entretanto, 129 anos de república e de “liberdade” bastam-nos para demonstrar que, por meio de Lei não se 
acaba com violência secular e introjetada na cultura cultivada pelo próprio Estado por quase 400 anos.

O 1º de maio, dia dedicado à reflexão sobre o trabalho, mostra que os trabalhadores ainda lutam por muitas 
emancipações, constando em suas pautas o fim do preconceito, do racismo e até mesmo de escravidão con-
temporânea, ainda persistente.

O portal deste Arquivo deixa registrada sua singela comemoração dos 130 anos da abolição no Brasil, 

1* Entrevista realizada no dia 15 de maio de 2018, na biblioteca da Aliança Francesa, por Marcelo Chaves e Andrea Delmiro 
Oliveira. 

2** Profa. Dra. Ligia Fonseca Ferreira - Docente do curso de graduação e pós-graduação do Departamento de Letras da UNIFESP 
– Universidade Federal de São Paulo. Bacharel em Letras e Linguística pela Universidade de São Paulo. Possui doutorado pela 
Université de Paris 3 – Sorbonne, sobre vida e obra de Luiz Gama. No pós-doutorado, realizado no Instituto de Estudos Brasileiros 
da Universidade de São Paulo (IEB-USP), desenvolveu pesquisa no campo da epistolografia franco-brasileira, examinando as 
correspondências de Mário de Andrade com Arthur Ramos, Roger Bastide e autores e intelectuais franceses. Em abril-maio de 2017, 
foi pesquisadora-convidada do programa Labex Transfers, da ENS (École Normale Supérieure de Paris)/ ITEM (Institut des textes et 
manuscrits modernes), França, proferindo ciclo de palestras sobre cartas multilíngues em arquivos brasileiros. É membro do Grupo 
de Pesquisa Diálogos Interculturais do Instituto de Estudos Avançados da USP. É autora de Primeiras Trovas Burlescas e outros 
poemas de Luiz Gama (Martins Fontes, 2000), reunião da obra poética do autor, e de “Com a palavra Luiz Gama. Poemas, artigos, 
cartas, máximas” (Imprensa Oficial, 2011). Lígia foi uma das convidadas da Flip (Feira de Literatura de Paraty), 2018, na mesa "O 
poeta na torre de capim", ao lado do poeta e editor Ricardo Domeneck, na qual se discutiu a falta de leitores e o silêncio da crítica a 

autores ainda fora do cânone, como reclamava Hilda Hilst, home nageada do evento deste ano em Paraty 2018. 

Marcelo Chaves (equipe de editoria/APESP) entrevista Lígia Fonseca Ferreira

Foto: Editoria/APESP
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divulgando entrevista com a professora da Unifesp, Dra. Ligia Fonseca Ferreira, estudiosa do líder negro 
Luiz Gama, que recentemente foi agraciado com o título de Patrono da Abolição brasileira.31 

Trata-se de instigante entrevista exclusiva à equipe de editoria do Arquivo Público do Estado de São Paulo, 
realizada no agradabilíssimo ambiente da biblioteca da Aliança Francesa, sediada na rua General Jardim, na 
República, instituição familiar da nossa entrevistada, da qual ela foi aluna, diretora e é atual conselheira.

Buscar inspiração na intensa e brilhante vida do líder Luiz Gama, com suas múltiplas e geniais habilidades, 
pouco conhecidas pelos brasileiros, seria um bom caminho para se pensar alternativas nos dias atuais. É o 
que nos orienta Lígia Ferreira, pesquisadora ativa do nosso Arquivo.

 
Abolição foi o resultado de uma série de movimentos sociais e de pressões 

Existe uma visão dividida: uns acham que não há o que comemorar, outros acham que há o que 
comemorar. Eu, pessoalmente, acho que precisamos lembrar, sim. Especificamente o 13 de 
maio não pode ser esquecido, apagado em função de outras datas que pretendam substituí-
-la, porque é um momento importante da vida nacional. Podemos notar até um espelhamen-

to do que estamos vivendo hoje, um momento de fraturas sociais, ideológicas, projetos que 
estão dividindo e inflamando a vida política brasileira. 

Havia pressões de correntes que tentavam manter o escravismo em função dos grandes proprietários de 
terras e também de outras forças políticas que viam isso como um atraso que tinha impacto internacional. O 
Brasil era visto como o último país a abolir a escravidão e, nas Américas, a instituir a República. Essas eram 
marcas de um país retardatário. 

A pressão era enorme desde antes da independência, quando o país era visto como uma excentricidade em 
relação ao restante das nações americanas.

A abolição não pode ser vista como uma dádiva da princesa Isabel, isso não existe. A abolição foi o resultado 
de uma série de movimentos sociais, de pressões que vieram de vários lados. 

Ainda que tardia

Eu acho que havia condições de extinção da escravidão 20 anos antes. Aqui, os paulistas, lidera-
dos por Luiz Gama, apoiavam-se no modelo de abolição dos EUA em 1865. Nós tivemos uma 
Lei muito restritiva em 1831, relativa à proibição de importação de escravos. A exemplo do 
que ainda se pratica hoje, eram leis que não eram aplicadas. À época, havia um grupo em São 

Paulo que formava uma vanguarda que protagonizou o resgate dessa Lei de 7 de novembro de 
1831, e que, portanto, punha em questão a escravidão.

Muitos apontam o recrudescimento da luta abolicionista só a partir do final da década de 1870. Mas os es-
tudos mais recentes mostram que esse movimento é bem anterior, já desde 1868, e que teve uma figura de 
proa, um abolicionista negro, que certas gerações sequer sabiam de sua existência. Trata-se de um processo 
que dura cerca de 20 anos, que começa fortemente em São Paulo.

Entretanto, quem vai nos contar isso depois, e que se consagra na história oficial da abolição, apaga atores, 
agentes e todo esse processo que dura 20 anos. 

 
Luiz Gama Patrono da abolição, por quê?

São conhecidos alguns dados biográficos de Luiz Gama, mas a sua obra, os seus legados militan-
tes e intelectuais não aparecem. Eu tenho me dedicado à pesquisa da vida dele e contribuído 
para trazer isso à tona por meio de artigos e outros trabalhos. 

A gente olha tanto para os exemplos de fora do Brasil, figuras emblemáticas como Frederick 
Douglass e a gente esquece de figuras da envergadura de Luiz Gama. Nascido livre na Bahia, 

31 Conforme lei federal nº 13.629, de 16 de janeiro de 2018, que declara o advogado Luís Gonzaga Pinto da Gama, Luiz Gama, patrono da abolição da escravidão do Brasil. Na mesma data, foi publicada a 

lei 13.628, que considera Luiz Gama herói brasileiro. 
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filho de africana icônica, Luiza Mahin,12 sobre a qual ele foi o primeiro a falar, 
Luiz Gama é vendido pelo pai, sobre quem paira toda uma nuvem de mistério. 
Era um pai branco, amoroso, segundo o próprio Luiz. Não era uma relação está-
vel, obviamente. A sua mãe desaparece por causa do envolvimento político nas 
insurreições na Bahia e ele fica somente com o pai e aos dez anos Luiz é vendido 
como escravo, vivendo assim até os 17 ou 18 anos. Tudo isso nos baseamos em 
depoimentos do próprio Luiz Gama, extraído de documentos. Há uma carta que 
ele deixa a um amigo no final da vida; um amigo importantíssimo, jovem repu-
blicano, Lúcio de Mendonça, que seria futuro fundador da Academia Brasileira 
de Letras. 
Luiz Gama é o único intelectual negro brasileiro que passou pela experiência da 
escravidão, tornou-se abolicionista, autodidata, advogado e que se dedica inte-
gralmente à causa das pessoas. Ele atua nos tribunais e na imprensa. 

Pelo fato de ser ele um homem negro que sofreu a escravidão e por ter tido 
esse papel protagonista 20 anos antes da abolição de 1888, que, diga-se de pas-
sagem, ele não assistiu, porque faleceu antes, então, Patrono da Abolição faz 
muito sentido.

Pessoas ilegalmente escravizadas

Já em meados dos anos 1860, Luiz Gama começa a mexer numa ferida profunda que repre-
senta uma ameaça à propriedade escravista e ao próprio sistema judiciário. E é aí que vai a 
sua inovação (o que nos aproxima do Brasil de hoje) em que Luiz Gama questiona essas ins-
tituições que eram coniventes com essas práticas ilegais. Se há uma lei de 1831 que proíbe o 

tráfico, como é que continua chegando escravos? 

É emblemático o uso da expressão “pessoas ilegalmente escravizadas”, que contém três elementos 
importantes em contexto de resgate de uma “letra morta” no Brasil que é a lei de 1831, que, segundo 
Câmara Cascudo, foi a que deu origem à expressão “para inglês ver”. Àquela época, tratar como pessoa, 
significava dotar de personalidade o escravo. Note-se que a figura do escravo estava ausente da Constituição 
de 1824. Ou seja, os escravos não eram considerados pessoas e nem podiam se representar juridicamente. 
Então, tem aí uma inovação jurídica muito importante feita pelos abolicionistas desse período. Ilegalmente 
porque ele vai provar que já não podia se praticar o tráfico. E escravizado e não “escravo”, pois, escravizado é 
aquele que sofre a ação de outrem.

Das letras e de luta

Luiz Gama foi um dos primeiros redatores, parceiro de Ângelo Agostini23 nos primeiros jornais 
do estado de São Paulo. Então, o nome dele também está associado à campanha abolicionista, 
dos ideais republicanos, do jornalismo ilustrado engajado, de uma nova forma de advocacia 
pro bono, e por isso agora foi reconhecido pela OAB. Com o seu grupo de maçons da Loja 

América34 – que se baseava no modelo americano e não para a velha Europa - ele cria os 
primeiros cursos populares para populações pobres. Qualidades que poucos conhecem. Antes, 

torna-se escritor, poeta, jornalista, ou seja, um homem da palavra. Ele só aprendeu a ler e a escrever com 17 
anos. Mais tarde ele cria os cursos para adultos que vai evoluindo para cursos livres, abertos, noturnos e cria 
uma biblioteca popular com o seu clube. Nessa época, o jornalismo é uma forma de exercício político, mas é 
também uma escrita literária. Ele é autor de um livro que teve duas edições. Eu costumo dizer que são dois 
livros, porque da primeira para a segunda edição o livro mais do que dobra. Ele abandona as suas ambições 
literárias como uma forma de se tornar um homem recebido no campo das letras e se dedica de corpo e alma 
para essa outra forma de literatura que é o jornalismo. Eu tenho um desejo que as pessoas possam usufruir 

12 Sobre Luiza Mahin, ver: LIMA, Dulcilei C.Desvendando Luiza Mahin: um mito libertário no cerne do feminismo negro. Rio de Janei-
ro, Multifoco, 2014.
23 Ângelo Agostini (1843-1910), caricaturista e ilustrador famoso que atuou em vários jornais paulistas e cariocas da segunda meta-
de do século XIX.
34  Tradicional loja maçônica, fundada em 1868, ainda atuante, conforme https://america.mvu.com.br/

Imagem da capa do livro de 
Lígia Ferreira, recém lançado 
pela Imprensa Oficial http://
livraria.imprensaoficial.com.
br/catalogsearch/advanced/
result/?name=Com+a+pala-
vra+LUiz+Gama
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cada vez mais dos escritos de Luiz Gama. Eu me preparo para trazer mais textos inéditos de Luiz Gama, colhi-
dos nos arquivos, nos jornais, porque ele é um escritor de primeira grandeza, o que não tem sido destacado. 

Republicanos de cúpula versus republicanos de base popular

Luiz Gama tinha uma forma de conduzir a campanha e a luta abolicionista que implicava a parti-
cipação e a agência dos escravos de forma totalmente diferente, por exemplo, da de Joaquim 

Nabuco, que foi uma pessoa proeminente. Luiz Gama, que não era filho de gente da “classe 
dominante”, achava que a luta abolicionista devia contar com a agência do escravo. Já Nabuco 
dizia que não tinha que envolver o escravo, que, aliás, era visto como uma figura incapaz, que 

a campanha tinha que começar no parlamento. 

Lembremos que São Paulo é um bastião da escravidão. A capital tem um pensamento progressista em um 
estado poderosamente conservador. Luiz Gama, um republicano de primeira hora, em um determinado mo-
mento vai se chocar com os próprios “republicanos” paulistas, cujo partido passa a receber os fazendeiros 
pelo simples fato de fazerem oposição à monarquia, o que para ele era uma incoerência, ele que era de uma 
fibra e que falava muito do que é uma ética republicana, da missão abolicionista emancipadora. Era um ho-
mem de ação, não é apenas um teórico.

Os vencedores constroem a memória

No entanto, o que nos restou daquele momento para cá? São as memórias, as visões de um 
Joaquim Nabuco que se tornou a grande voz a relatar essa memória. Luiz Gama morreu muito 
cedo, com 52 anos, enquanto que Nabuco atravessa o século, um monarquista que depois vai 
ser embaixador da República, elabora suas memórias, ele que era filho e neto de conselheiros 

do império. Mas, quando se relata a ação abolicionista, a gente vê é que esses relatos oficiais 
sobre o papel dos paulistas e de Luiz Gama também é muito diminuído. 

Pioneiro exemplar na luta antiescravista 

Meu empenho pessoal, somado aos esforços de outros pesquisadores que estão revelando ou-
tras redes e outros interlocutores de Luiz Gama e outros abolicionistas negros, que é preciso 
mencionar, como Ferreira de Menezes, que começou aqui em São Paulo, estudou aqui, fundou 
no Rio de Janeiro a Gazeta da Tarde, na qual atuam também José do Patrocínio e André Re-
bouças. Isso está no capítulo de um livro que fala de dois anos da ação de quatro abolicionistas 

negros que se deram as mãos, entre eles, Luiz Gama. O seu amigo Ferreira de Menezes depois 
de retornar ao Rio funda essa importante folha abolicionista, ele também morreu cedo. José do Patrocínio 
reverenciava profundamente a Luiz Gama pelo seu pioneirismo exemplar na luta antiescravista. De novo, ser 
o Patrono da Abolição faz todo sentido, pois ele mesmo era reconhecido por um grupo de abolicionistas e es-
pecialmente esses abolicionistas negros, como uma liderança. Um deles se refere a Gama como “o primeiro 
de nós”, não é só “nós” abolicionistas, era “nós” negros. Esse “primeiro de nós” é muito importante.

Arquivo vivo: Luiz Gama nos autos e nos jornais

Um dos trabalhos que realizei no Arquivo do Estado foi o levantamento dos artigos de Luiz 
Gama na imprensa paulista e do Rio de Janeiro.  Pesquisei em muitos jornais que não esta-
vam digitalizados. Tem alguns títulos de jornais importantíssimos e que precisamos lembrar o 
papel que eles tiveram como veículos da campanha abolicionista antes desse período já dos 

finais da escravidão. 

Além dos artigos do Luiz Gama nos jornais no Arquivo do Estado eu espero um dia também poder explora as 
pesquisas que estão sendo feitas nos autos. Eu sou professora da área de letras, da análise do discurso e é 
interessante observar que os autos são construções discursivas. Vence quem contar a melhor história. Aliás, 
é o que a gente está vendo hoje no Brasil, certo? Se a gente for ler um auto, um processo, a gente vai ver 
a mesma coisa. Estou falando em termos de características de gênero textual. O que faz um advogado? Ele 
conta uma história para convencer, para demonstrar para informar. Luiz Gama era um advogado e ele contava 
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histórias; ele tinha que resgatar a história das pessoas e não era só de negros escravos, era de outras pessoas, 
ele vivia disso, tinha outros clientes. Ele tinha que resgatar as histórias desses escravos para comprovar, entre 
outras coisas, o porquê eles eram pessoas, ilegalmente escravizadas. São peças formidáveis. Depois de atuar 
em defesa, ou enquanto esses processos estão correndo, ele fala desses processos nos jornais. Ele comenta 
nos jornais o que aparecem nos autos. Vai ser muito proveitoso complementar o trabalho que temos feito no 
dia que pudermos ler os textos desses autos, nós vamos conhecer um Luiz Gama lidando nessa área. A gente 
tem um Luiz Gama autor das Primeiras trovas burluescas, um poeta de sátiras sociais e políticas; a gente tem 
o jornalista engajado nas suas lutas republicana e abolicionista; e depois vamos conhecer a escrita do advoga-
do em que ele tem que contar uma história que convença o seu júri e o que nós vemos nos jornais? Que Luiz 
Gama quase nunca perdeu um processo, logo tratava-se de um advogado competente, eficiente, vitorioso. 
Quem diz isso são os seus próprios colegas.

Escravidão e racismo: abolição não aboliu nada

É importante frisar que a palavra “racismo” nasce no século XX, na década de 1930, por conta 
da emergência da ideologia nazista. Antes se falava do preconceito de cor, da desigualdade 
das raças, ou seja, havia um vocabulário para se referir a esse fenômeno.

O racismo vem junto com a escravidão e a abolição não aboliu nada. Ela muda algumas figuras 
jurídicas, ela cria uma confusão e uma fragilidade para as pessoas. Obviamente que tem aquele 

ato simbólico da liberdade, mas nós padecemos desse desarranjo social que é criado ali também. 

No século XIX, para se poder escravizar o negro ou índio era preciso se provar que essas duas categorias não 
eram compostas por pessoas. 

Estupidez é a base do racismo, jamais a ciência

Luiz Gama é personagem que em si mesmo nega as teses pseudocientíficas. Uma delas diz que 
o negro não tem capacidade intelectual, não tem pensamento abstrato. Luiz Gama é prova do 
contrário, ele é uma sumidade intelectual, é algo que invalida questões como essas.

São vários estigmas sobre o negro, vemos isso claramente na literatura brasileira, vemos esses 
estigmas disseminados que atingem a população negra como um todo, até os dias de hoje.

Tivemos estigmas do homem e da mulher negra, sempre relacionados à barbárie. Por muito tempo eram 
considerados preguiçosos, que não tinham capacidade de criar artes, ciência, letras, filosofia.

Líder negro assumido e que toma partido

No século XIX tivemos abolicionistas negros, como Luiz Gama e Cruz de Souza. Mais tarde o 
Lima Barreto que assistiu, ainda criança, às comemorações do 13 de maio de 1888. 

Outra particularidade de Luiz Gama é que ele é o primeiro deles a se assumir explicitamente 
em seus textos como um negro que estava falando. Machado de Assis, por exemplo, não se 

posicionou desta forma. E por que ele dizia isso? Por ser um republicano, não estava longe dos 
ideais, ele abraça o ideal da igualdade da liberdade e fraternidade, ele é maçom e enquanto maçom 

membro da sociedade, ele se colocava como um igual. 

Essa postura que nós precisávamos lembrar, todos nós brasileiros, dos movimentos sociais e do movimento 
negro.

Não digo que tenhamos que ignorar os exemplos que temos no exterior como Malcolm X, Mandela, Martin 
Luther King, mas nós tivemos nosso Martin Luther King quase 100 anos antes. Temos muito que aprender 
não só em termos de postura militante, como também a postura discursiva “de onde eu me coloco”. Luiz 
Gama já se colocou, deixava clara sua perspectiva. E ao longo da vida alcança grande notoriedade. Ele diz 
quem é, qual a sua visão de mundo, de onde falava. 
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Vida de Luiz Gama nos ajuda a entender o Brasil

Se eu não tivesse estudado Luiz Gama eu não entenderia o Brasil, ele é um mentor para mim, 
no sentido de me ajudar a pensar. Não vamos nos esquecer que naquele momento em que 
não tínhamos imagem, era preciso argumentar, usar a palavra. Ele tinha que sensibilizar a 
república, era um homem da mídia, usou todas as mídias do seu tempo de maneira eficaz, ele 

tinha que provocar seu público leitor, ele faz uma reflexão. Ele é um homem que tem uma vi-
são crítica em todos os sentidos.

Acredito que é preciso conhecê-lo, e não ficar apenas no que há de mais simples daquilo que informa a sua 
biografia. A história dele é muito maior, porque nós temos que entender que naquele momento, um homem 
negro ter conhecido a escravidão, chegar a ter aquela estatura, amealhar e construir a cultura jurídica, ser 
respeitado, não era pouca coisa. 

Não há identidade sem história

O convite que eu faria hoje era para nós olharmos para isso, até para nos resgatar, mesmo por-
que não há identidade sem história; eu não posso falar sobre minha identidade sem conhecer 
a minha história. 

Então, num plano maior, enquanto brasileira, enquanto negra, enquanto mulher também, 
porque ele é filho de uma Luísa Mahin. Luiz Gama também tinha a capacidade de conversar com 

seus adversários, de polemizar, ser respeitado por eles e de trocar ideais, algo que precisamos resgatar, quem 
sabe nesse momento que estamos vivendo teremos que tomar, enquanto nação grandes decisões, decisões 
importantes que vão nos impactar nos próximos anos, tal como no momento da abolição nos últimos anos, 
finalizados por um decreto que foi apenas um gesto, decreto, para algo que era irreprimível.  

É um momento que acho que possamos mergulhar, nos resgatar e reconstruir essa nossa identidade fraturada 
enquanto nação, para nos compreendermos melhor.

Para saber mais da obra da Dra. Lígia Fonseca Ferreira, ver:

FERREIRA, Ligia Fonseca. “Luiz Gama: um abolicionista leitor de Renan”, in Estudos Avançados 21 (60), São 
Paulo, 2007, p. 271-288 (Disponível em versão digital: http://www.iea.usp.br/iea/revista/)

________. “O sonho sublime de um ex-escravo”. Revista de História da Biblioteca Nacional, 2013. Disponível 
em: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/o-sonho-sublime-de-um-ex-escravo

 _________. “Luiz Gama por Luiz Gama: carta a Lúcio de Mendonça”. In: Teresa. Revista de Literatura Brasi-
leira, n. 8/9; São Paulo, 2008, p. 300-321.

Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/literafro/28-critica-de-autores-masculinos/653-luiz-gama-por-lui-
z-gama-carta-a-lucio-de-mendonca-ligia-fonseca-ferreira

_________. “Luiz Gama, defensor dos escravos e do Direito”. In : Carlos Guilherme Mota (org.). Os Juristas na 
Formação do Estado-Nação Brasileiro. Vol. 2. São Paulo: FGV Editora, 2010.

_________. “No coração a liberdade: cinco cartas exemplares de Luiz Gama”. In: Cândido. Jornal da Biblioteca 
Pública do Paraná, 2015.

_________. “De escravo a cidadão: Luiz Gama, voz negra no abolicionismo”. In: MACHADO, Maria Helena 
P.T. Tornando-se livre: agentes históricos e lutas sociais no processo de abolição (Org.). Cândido. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 2015. 
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Homenagem à professora Eunice Prudente
 

 

A Revista do Arquivo encontrou uma fórmula feliz e inusitada para marcar a atualidade da luta pelas causas 
dos povos afrodescendentes, que simbolizam a difícil superação dos vestígios (ainda fortes) da secular opres-
são do sistema escravagista. 

Eunice Aparecida de Jesus Prudente incorpora em sua trajetória, a um só tempo, as marcas das lutas de clas-
se, de gênero e de raça. Quer o leitor conferir? Conheça o livro em sua homenagem, cuja capa aparece acima, 
reproduzida nesta página. 

Uma pequena amostra do conteúdo desse livro é apresentada a seguir com o texto de Gislene Aparecida dos 
Santos, professora do curso de Gestão de Políticas Públicas, dos programas de pós-graduação em Direitos 
Humanos e pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, todos da Universidade de São 
Paulo (USP). 

Capa do livro organizado por Denise Auad e Bruno 
Batista da Costa de Oliveira. Editora Letras Jurídicas, 
São Paulo, 2017.

Eunice sob retrato de Luiz Gama, 2016. Extraída do 
livro Direitos humanos, democracia e justiça social.
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Gislene Aparecida dos Santos1*

Sempre ouvi falar muito bem da Professora Eunice Prudente. Em meus anos de trabalho como docente da 
UNESP (Universidade Estadual Pau- lista Júlio de Mesquita Filho), já recebia relatos sobre essa importante figura 
do Direito a quem, se não me falha a memória, somente conheci pessoal- mente quando me tornei professora 
da USP (Universidade de São Paulo), em 2005, e passei a compor o corpo dos professores externos à Faculdade 
de Direito que orientam e lecionam no programa de pós-graduação em Direito, área de concentração em 
Direitos Humanos.
 
A partir desse momento, usufrui da companhia da Professora Eunice Prudente no NEINB – Núcleo de Estudos 
Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro da Universidade de São Paulo (quando eu ainda era membro do 
Núcleo). Também, compus com ela algumas bancas de mestrado e doutora- do. Pude aprender muito com ela 
tanto por sua postura íntegra e correta de docente quanto por sua perspectiva crítica em relação às questões 
jurídicas em defesa dos direitos e do Direito, de modo geral, e dos direitos negados à população negra e às 
mulheres negras, de modo particular.
 
Ao longo desses anos, também pude observar o afeto e admiração de seus alunos pela mestra que conhece em 
profundidade o seu ofício e transita com desenvoltura pela área acadêmica (teórica) e jurídica (prática).
 
Em diferentes oportunidades, pude ouvir da professora Eunice sobre o valor que ela atribui aos advogados, no 
complexo âmbito dos operadores do direito (se é que eu posso falar desta forma). Em uma escala em que os juízes 
estariam no topo e, talvez, os advogados na base, a professora sempre solicitava nas bancas que tive oportunidade 
de dividir com ela, para que os alunos e alunas não se esquecessem da importância dos advogados na construção 
da justiça e em fazer o direito.
 
Sempre me pergunto como teria sido para ela ser a única docente ne- gra em uma Faculdade associada a 
valores controversos como o é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Se lá podemos encontrar 
baluartes do pensamento democrático, inclusivo e de respeito aos direitos humanos dos negros, das mulheres e 
de todos os vulneráveis, também lá, podemos observar o apego à tradição que, muitas vezes, foi e é responsável 
pela opressão desses mesmos vulneráveis. Na USP, de modo geral, sabemos o quão complicado é ser parte 
do grupo de 21 docentes negros em um universo no qual 5.549 são brancos, segundo informações da própria 
instituição221.

Quando aprecio o trajeto de Eunice Aparecida de Jesus Prudente, tan- to dentro quanto fora da Universidade 
de São Paulo, não posso deixar de lembrar das palavras de Toni Morrison (1975) acerca do racismo.

The function, the very serious function of racism, is distraction. It keeps you from doing 
your work. It keeps you explaining, over and over again, your reason for being. Somebody 
says you have no language, so you spend twenty years proving that you do. Somebody 
says your head isn’t  shaped properly,  so you have scientists working on the fact that it is. 
Someone says you have no art, so you dredge that up. Somebody says you have no kingdoms, 
so you dredge that up. None of that is necessary. There will always be one more thing.

A professora Eunice não se deixou ou se deixa distrair pelas armadilhas do racismo e fez e faz o seu trabalho, 
enfrenta e supera as dificuldades, as micro agressões e luta pelo que acredita.

1* Professora do curso de Gestão de Políticas Públicas, dos programas de pós-graduação   em Direitos Humanos e pós-graduação 
Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, todos da Universidade de São Paulo (USP). Pesquisadora do Diversitas – Núcleo de 
Estu- dos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos e Coordenadora do GEPPIS – Grupo de Estudos e Pesquisas das Políticas Públi-
cas para Inclusão Social – http://each.uspnet.usp. br/web/prof/geppis.

21 Dados de agosto de 2016, extraídos de https://uspdigital.usp.br/portaltransparencia/in- formacaoServidor RacaCor.

           Eunice Prudente:

Acadêmica, advogada e mulher negra no mundo  
             do Direito
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Isso nem de longe significa que ela não tenha enfrentando dificuldades, discriminações por ser mulher e ser 
negra em um mundo no qual o poder se concentra nas mãos dos homens e dos brancos. Certamente deve ter 
vivenciado inúmeras situações de violência racista. Apesar disso, como colega de instituição, nunca ouvi uma 
única palavra de Eunice Prudente que soasse como reclamação, lamúria ou lamento. Ao contrário, para quem 
chegou depois dela como eu, sempre e somente ouvi palavras de estímulo, reconheci- mento e solidariedade.
 
Nesse espaço que ocupo no livro em homenagem à professora Eunice Prudente, quero registar minha 
admiração e carinho por alguém que eu enxergo como exemplo de acadêmica e mulher negra dentro de uma 
Universidade na qual somos poucas. Ela foi a primeira a ocupar esse lugar, abrindo portas para que outras se 
sentissem menos solitárias nas batalhas diárias pelo reconhecimento de nossos méritos profissionais.
 
Quero me dirigir a ela atribuindo-lhe algumas identidades: a de fe- minista negra, a de advogada e a de 
acadêmica. Nenhuma dessas identidades exclui a outra porque Eunice Prudente tem uma longa história na 
Comissão da Mulher da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e na União de Mulheres de São Paulo, tem uma 
brilhante carreira acadêmica e sempre honrou sua identidade como mulher negra que também é. Também 
é importante salientar que não as tomo como identidades que se estabelecem de modo hierárquico como 
se uma fosse mais importante do que a outra. O que enxergo em Eunice Prudente é a somatória de talentos 
e virtudes que se ex- pressam de forma múltipla por meio destas identificações que nos definem no mundo.
 
O ideal seria chegarmos rapidamente ao dia em que se pudesse falar de Eunice Prudente como a docente da 
Faculdade de Direito da USP que formou tantas e tantos jovens sem que sua condição de mulher e de negra 
indicasse o pertencimento a um grupo vulnerável, vítima de desigualdades e violências que desnudam o 
racismo e o sexismo da sociedade brasileira.
 
Entretanto hoje, quando pensamos em mulheres negras observarmos a situação de vulnerabilidade social 
que nos afeta em razão das discriminações por gênero e raça. Temos ciência disso. Mas gostaria de fazer uso 
das ideias de uma colega queniana, Njoki Wane, para oferecer um outro sentido para o ter- mo mulher negra 
que, penso eu, mais se vincule aquilo que Eunice Prudente nos inspira.
 
Wane (2007) conceitua o feminismo negro como um quadro teórico que ilustra as experiências históricas, sociais, 
políticas, culturais e econômicas das mulheres negras que assumem uma perspectiva diaspórica, internacional.  
 
A partir destas experiências focalizada na sabedoria, habilidades e esforços de mulheres negras, Wane definiu 
os princípios fundamentais do feminismo negro como sendo: a organização, o coletivismo, a resistência, o 
respeito mútuo, a produção de conhecimento, o armazenamento do conhecimento, divulgação da cultura, 
a reciprocidade, a auto-determinação, a resiliência, os cuidados com a comunidade, a maternagem, o 
fortalecimento mútuo, a auto- confiança e a espiritualidade.
 
Wane acredita que o termo “mulheres negras” captura uma heteroge- neidade e diferenças complexas e 
dizem respeito a todas as mulheres negras que vivem em uma sociedade racializada e multicultural. Nessas 
sociedades, há uma intersecção de opressões em um espaço predominantemente branco, eurocentrado 
onde as mulheres negras são praticamente invisíveis.
 
No espaço predominante branco da Universidade de São Paulo e da Fa- culdade de Direito da USP, não hesito em 
dizer que Eunice Prudente conseguiu congregar todas essas habilidades que a definiriam como uma feminista 
negra.
 
Além disso, nos lembra outra autora feminista e negra, Patrcial Hill Collins (1990) que uma das características 
distintivas do pensamento femi- nista negro é ressaltar que a mudança na consciência dos indivíduos é 
tão essencial para a transformação social das instituições políticas e econômicas quanto quaisquer outras. 
O autoconhecimento e o fortalecimento de estruturas subjetivas são importantes para a construção de 
sociedades justas e sem de sigualdades. Por isso, os princípios assumidos pelas feministas negras em suas 
práticas antirracistas revelam uma preocupação ética que, quando assumidas, transformam as ações 
antirracistas de modo radical.
 
As ações da professora Eunice dentro do mundo do direito certamente evidenciam o que é mais importante na 
luta das feministas negras. Como do- cente, ela transforma as consciências de seus alunos, paulatinamente, 
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e como advogada, atua para transformar as instituições em espaços nos quais pos- samos efetivamente 
encontrar justiça contra todas as formas de opressão e contra o racismo.
 
Por isso é fundamental sinalizar para o que se tem que enfrentar e superar sendo mulher e negra em 
instituições predominantemente brancas e masculinas.
A cultura na qual as mulheres negras vivem e são educadas constan- temente pratica a descaracterização das 
culturas africanas e afrobrasileiras, de forma geral.
 
A situação das mulheres negras foi determinada tanto pelo impacto de sua condição de negras e como por 
sua condição de mulher. Esta dupla discriminação exige formas específicas de organização social com foco 
em questões psicossociais (reconhecimento da identidade negra, beleza, corpo), questões educacionais 
(valorização da tradição e da cultura negra) e questões políticas (reconhecimento de direitos para a população 
negra e denùncia do racismo institucional – estrutural). Por esta razão, os recentes movimentos sociais das 
mulheres negras conectam a luta pelos direitos das populações negras (homens e mulheres juntos) com 
demandas específicas para as mulheres ligadas à denúncia do privilégio da brancura e às injustiças associadas 
com a negação de autoestima e subalternização dos negros.
 
Os novos movimentos sociais entendem que nenhuma sociedade pode ser considerada justa ou democrática 
negando direitos de reconhecimento de qualquer identidade. Este é o objetivo de qualquer política de 
reconhecimento: primeiro, demonstrando os danos que as formas de negação de reconhecimento trazem 
para a imagem de algumas pessoas ou grupos, e em segundo lugar, construindo ferramentas epistemológicas 
e políticas para lutar contra as estruturas sociais que permitam a opressão racial e de gênero.
 
Uma sociedade que não é construída baseada no respeito e igualdade para todas e todos os cidadãos não é 
uma sociedade justa. A negação do reco- nhecimento às mulheres negras no Brasil nos mostra o quão longe a 
sociedade está de ser um lugar onde haja justiça para todos, porque priva parte deles não só do acesso a bens 
materiais, mas também de aprender e viver o amor de si, essencial para o autorrespeito e para se sentirem 
sujeitos de direitos.
 
Por sua trajetória, Eunice Prudente se colocou entre as mulheres que dedicaram a sua vida e o seu percurso 
profissional para a construção da socie- dade que todas e todos queremos para nós e para nossos filhos e 
filhas. Uma sociedade que na justiça indique, de fato, o reconhecimento de direitos iguais para todas e todos. 
Uma sociedade na qual recorrer ao direito seja sempre igual a encontrar a justiça.
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MEMÓRIA DA IMPRENSA ABOLICIONISTA 
O Jornal A REDEMPÇÃO1 

Texto: Alexandre Otsuka1*

A economia Paulista e a Abolição

Do começo do século XIX até a década de 1860, a região do Vale do Paraíba viveu seu apogeu e o declínio 
da produção do café. A cidade de São Paulo pouco usufruiu desse processo, uma vez que o produto não 
passava pela capital da província para ser exportado. Com a mudança do eixo produtor para a região do que 
ficou conhecido como Oeste Paulista, que se iniciou nas proximidades da capital, em cidades como Jundiaí, 
Campinas, estendendo-se até Piracicaba e entorno, o café necessariamente passava pela cidade até chegar 
aos trapiches de Santos para ser exportado. Essa mudança trouxe desenvolvimento para a cidade, tornando-a 
centro aglutinador dos negócios do café, onde também passaram a se estabelecer as famílias dos fazendeiros.

A produção de café desenvolvia-se com grande rapidez pelo interior paulista, exigindo cada vez mais mão de 
obra na lavoura. A proibição do tráfico em 1850, no entanto, estancou a fonte de novos escravos para o Brasil. 
O alto valor do café possibilitava que os senhores comprassem escravos de regiões economicamente menos 
dinâmicas do Brasil, como do Nordeste açucareiro, de Minas Gerais e do próprio Vale do Paraíba, gerando um 
afluxo de escravos de outras regiões para o Oeste Paulista. A campanha abolicionista na Província ocorreu 
contra os senhores de escravos que, naquele momento, eram os mais dependentes dessa força de trabalho. 

A imprensa contra a escravidão

No final da década de 1860, na cidade de São Paulo, o rábula e ex-escravo Luiz Gama iniciou sua atuação 
abolicionista defendendo escravos contra seus senhores em processos de ação de liberdade, publicando em 
jornais da época os argumentos utilizados nos processos com a finalidade de que outros advogados como 
ele também atuassem, e organizando homens com interesses abolicionistas em associações que defendiam 
essa causa. Nos periódicos em que escrevia, Gama atacou o governo imperial e os escravistas. Tornou-se a 
principal referência de atuação abolicionista na cidade.

A partir do final da década de 1870, momento em que começou a ser percebida a insuficiência e o não 
cumprimento das regulamentações da Lei do Ventre Livre de 1871, diversas associações abolicionistas passam 
a ser criadas por todo o Império do Brasil.

Em São Paulo, Luiz Gama liderava a luta abolicionista em torno do “Centro Abolicionista de São Paulo”. Em 
1882, porém, o abolicionista morreu, deixando um vácuo de liderança na campanha. Após a morte de Gama, 
foi possível perceber a entrada pública de Antonio Bento de Souza e Castro na luta abolicionista, o qual 
passou a organizar a campanha abolicionista principalmente no entorno da Confraria de Nossa Senhora dos 
Remédios, da qual era provedor.

 A campanha abolicionista na década de 1880 na província de São Paulo, assim como em todo território 
imperial, foi marcada pelo recrudescimento da resistência escravocrata. O barão de Cotegipe, que a partir de 
1885 tornou-se presidente do Conselho de Ministros, levou a cabo uma política claramente repressora.

Em contraposição à grande resistência dos escravocratas no interior da província, cada vez mais o movimento 
abolicionista ganhava força e novos adeptos nas cidades. Para esses homens ficava patente que não era mais 
aceitável existirem pessoas vivendo na condição de escravas, e se o Brasil quisesse entrar para o rol de países 
civilizados, deveria acabar com o regime escravista imediatamente.

A luta abolicionista na década de 1880, na cidade de São Paulo, envolveu uma diversidade de indivíduos de 
distintos setores da sociedade e cada qual imprimiu no movimento suas experiências, expectativas, projetos 

1 Texto extraído do livreto da exposição homônima, realizada a partir de novembro de 2015, no APESP.   
* Possui graduação em História pela Universidade de São Paulo (2012). Mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, 
orientado pela professora doutora Maria Helena Pereira Toledo Machado (2015). 
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e interesses na abolição. Congregados sob o termo abolicionista encontravam-se pobres e potentados, ex-
escravos, trabalhadores autônomos, homens livres despossuídos e até alguns fazendeiros. Distintos projetos 
abolicionistas estiveram em jogo ao longo da última década de 1880, mas principalmente após a evidência da 
insuficiência da Lei dos Sexagenários, de 1885.

Alguns abolicionistas optaram pela via jurídica para defender os escravos em ações de liberdade. Outros 
congregaram-se em associações abolicionistas com o objetivo de arrecadar recursos para compras de 
liberdade. Houve aqueles que optaram por auxiliar, no interior das fazendas, os escravos a fugirem, elaborando 
planos de fugas e de transporte até local seguro. Segundo memorialistas da luta abolicionista, Antonio Bento 
foi capaz de organizar um grupo chamado Ordem dos Caifazes, o qual sistematizou as fugas de escravos e 
se baseava nas seguintes tarefas: reunir homens livres e criar uma rede de colaboradores que indicasse as 
fazendas em que a fuga seria efetivada; elaborar uma estratégia de fuga, dependente de uma série de atores 
sociais; e considerar as diversas circunstâncias a serem evitadas para que a iniciativa não terminasse em 
catástrofe.

Ficou patente para os historiadores desse período que as fugas que já vinham ocorrendo ao longo de toda 
a década de 1880 intensificaram-se a partir do final de 1886. No final de 1887 o senador Antonio Prado, ex-
ministro da agricultura do escravocrata presidente do conselho dos ministérios, Barão de Cotegipe, reuniu 
fazendeiros em Campinas para deliberarem sobre a necessidade em se alforriar seus escravos com prazos de 
prestação de serviços. Os escravos abandonavam seus postos de trabalho e, ao invés de reprimir essas fugas 
de forma violenta, como vinha ocorrendo ineficazmente, a sugestão de Prado parecia ser a única maneira de 
mantê-los trabalhando nas fazendas. Alguns historiadores entendem o apoio de Antonio Prado e de outros 
fazendeiros do Oeste Paulista como um dos momentos em que a instituição escravista perdera suas bases. Até 
aqueles que mais dependiam dos escravos apontavam no sentido de torná-los mão de obra assalariada. Após 
a abolição, parcela conservadora da sociedade paulista devotou a conquista à atuação de Prado, esquecendo-
se que essa medida somente foi tomada porque eram os próprios escravos que abandonavam as fazendas.

Muitos abolicionistas transigiram com as ideias desses fazendeiros, entendendo que esse movimento estaria 
de acordo com o processo lento e gradual, sem grandes ebulições, do fim da escravidão. Já outros foram 
enfáticos em aclamar que a libertação mediante prestação de serviços era prolongar a escravidão por muitos 
anos, além de indenizar os senhores com o trabalho dos escravos, inadmissível, portanto, uma vez que para 
eles a escravidão era um roubo. A única solução era a abolição sem nenhuma condicionante, ou ainda com 
o pagamento de indenização dos senhores aos escravos, pelo tempo que foram mantidos em cativeiro de 
forma ilegal.

O Jornal A Redempção

Na cidade de São Paulo não houve a publicação de nenhum grande jornal abolicionista até a fundação do 
A Redempção, em janeiro de 1887. Os esforços de Luiz Gama em conjunto com o ilustrador Angelo Agostini 
produziram duas malfadadas folhas ilustradas: o Diabo Coxo, de 1864, e o Cabrião, de 1866. Até 1887 houve 
a produção de efêmeras folhas abolicionistas no interior da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, 
mas muitas delas não duraram mais de duas edições. Alguns jornais da capital, sem serem orientados pela 
causa da abolição, porém, disponibilizaram espaço para artigos de cunho abolicionista, como A Província 
de São Paulo, Jornal do Comércio e principalmente o Diário Popular. Este último foi por quase dois anos o 
principal periódico utilizado por Antonio Bento para divulgar suas ideias abolicionistas e atacar seus opositores 
escravocratas.

O conteúdo dos textos publicados por Antonio Bento nos últimos meses, assim como o vocabulário por 
ele utilizado nessa conjuntura (de que são exemplares os termos “revolução” e “revolucionário”), indicam 
a adoção de um discurso mais incisivo contra a escravidão e apontam para uma possível radicalização da 
luta. Diante de tal quadro, é possível que os veículos impressos da província tenham se mostrado limitados 
ao alcance dos discursos almejados pelo abolicionista, parecendo-lhe necessária a criação de um espaço 
exclusivo à causa da abolição, no qual abolicionistas de diversos matizes pudessem proferir livremente seus 
discursos e expor suas ideias de combate ao cativeiro, denunciando, sem censuras, aqueles que porventura 
cometessem injustiças contra escravos, libertos e abolicionistas. Vale ressaltar, nesse sentido, que José Maria 
Lisboa e Américo de Campos, proprietários do Diário Popular, pertenciam ao Partido Republicano Paulista, 
sendo razoável supor que pudessem sofrer sanções por divulgar as ideias de Antonio Bento, podendo ter 
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exigido, inclusive, mais moderação de sua parte.

O periódico não explicitou em suas páginas as concepções políticas do abolicionista e tampouco apresentou 
a prática libertadora empreendida pelos caifazes ou a formalização e defesa escritas de tal prática, uma vez 
que, como já apontamos, o caráter clandestino da luta muito provavelmente inviabilizava sua descrição 
pública à época. 

A coleção do jornal, por outro lado, configura documentação privilegiada para observarmos o modo com que, 
nos estertores da escravidão, uma pluralidade de projetos visando o fim do cativeiro no Brasil encontrava-se na 
arena pública nacional. O jornal A Redempção surge, então, como um verdadeiro quebra-cabeças, composto 
por uma diversidade de apreciações acerca de como se deveria encaminhar a abolição da escravidão. 

Durante a análise da coleção do periódico, foi ficando clara, pouco a pouco, a ausência de uma linha 
editorial definida e restrita, revelando-se, pelo contrário, a orientação heterodoxa e múltipla da publicação, 
que agregava em suas páginas projetos discordantes – por vezes refratários à ordem vigente e por outras 
aproximando-se dos desejos escravistas. A única ideia consensual do periódico, que agregava e respaldava 
todos os seus artigos, era a da necessidade urgente do encerramento do cativeiro no Império do Brasil. Essa 
era a premissa básica para a publicação no jornal.

Em São Paulo, província com grande representatividade econômica nacional, pautada na produção do café, a 
obstinação escravocrata foi ainda maior e a resistência ao fim do cativeiro ainda mais violenta. Confrontados 
pela insuficiência estatal em reprimir as crescentes fugas de escravos, os fazendeiros paulistas procuraram 
ocupar os espaços desguarnecidos, organizando-se em torno de clubes de lavoura e criando suas próprias 
milícias.

A luta abolicionista, por sua vez, apesar de enfrentar um inimigo comum – a instituição escravista –, contava 
com militantes provenientes dos mais distintos grupos sociais e com uma profusão de propostas e projetos 
para o fim do cativeiro e o futuro dos libertos, muitas vezes discordantes. 

Apresentar o jornal A Redempção, portanto, é retratar essa pluralidade de projetos abolicionistas, por vezes 
ambíguos e contraditórios, em disputa nos estertores da escravidão.

Outra marcante característica do jornal esteve em seu forte teor de denúncia contra maus senhores, 
autoridades policiais, urbanos e capitães do mato. Longos relatos sobre castigos, torturas e sofrimentos 
de escravos, com toda uma linguagem dramática, estiveram presentes em todos os números do jornal. 
Ter seu nome publicado no jornal abolicionista, estampado como o de um escravocrata perverso e cruel, 
definitivamente não era do interesse da maioria dos proprietários de escravos. Assim como Antonio Bento 
fizera no Diário Popular, as opiniões e críticas dos redatores do A Redempção foram reiteradas, em certos 
casos, pela quantidade de vezes necessária à máxima exposição do atacado.
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Pesquisar o tema Escravidão
no APESP

Na Biblioteca e Hemeroteca
No acervo hemerográfico há diversas publicações do período
em que a escravidão legal vigorava, desde o ano de 1824.

Imagem do jornal Gazeta do Povo de 05       
de novembro de 1880, acervo APESP
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Rico acervo textual
O APESP tem em seu acervo uma documentação riquíssima sobre
escravidão e trabalho escravo. Além de processos nos quais Luiz Gama
atuou como advogado (sendo que uma parte deles está no museu do TJ),
temos numerosos autos policiais produzidos por Luiz Gama na função de
escrivão de polícia, cargo do qual foi exonerado por sua atuação
antiescravista. Na verdade, toda documentação produzida durante o
período colonial até a abolição está impregnada de questões envolvendo
escravos, pois a sociedade que as produziu era escravista. Portanto, o APESP
possui registros cartoriais de compra e venda de escravos, cartas de
liberdade, testamentos e inventários onde os escravos aparecem como
propriedade; possui ainda relatórios de desembarque de escravos vindos da
África, sisas de proprietários de escravos, telegramas dirigidos ao chefe de
polícia relatando fugas e rebeliões de escravos, entre outros. Possui
também documentos produzidos pelas juntas classificadoras de escravos,
instituídas pela Lei do Ventre Livre para promover uma gradual libertação
dos cativos.
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Registros da escravidão no Arquivo Público do Estado: 
fundos, documentos e fontes
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Fundo cartorial 
do APESP.

Algumas amostras de tipos 
documentais que registram 

aspectos da escravidão no Brasil 
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Vídeos das Palestras
Seminário A Imprensa Abolicionista Paulista: de Luiz Gama ao Jornal A 
Redempção
O Seminário A Imprensa Abolicionista Paulista: de Luiz Gama ao Jornal A Redempção, realizado nos dias 3 e 
4 de novembro de 2015, no auditório do APESP, inaugurou exposição com título homônimo, com o objetivo 
de divulgar a coleção do jornal abolicionista A Redempção, restaurada e custodiada por este APESP, e que 
rendeu mais um prêmio de certificação no Registro Nacional do Programa Memória do Mundo, da UNESCO, 
em nível nacional.

 
Abertura Institucional. | Maria Helena P.T. Machado, Izaias José de Santana, 
Nelly Martins Ferreira Candeias e Floriano Pesaro.

https://www.youtube.com/watch?v=8I4OBLzve_8

Quem pode contradizer Rei Lottor? Uma análise dos projetos a respeito 
do trabalho dos libertos nas páginas do jornal A Redempção. | Maria 
Helena P. T. Machado

https://www.youtube.com/watch?v=NrH7C-EP74Q.

A palestra busca elucidar o contexto histórico em que o jornal “A Redempção” é fundado. O cenário da 
abolição e como esta se revelava no estado de São Paulo. Havia uma parcela de “abolicionistas” que de-
fendia a necessidade de se extinguir a escravidão, mas mantendo o negro sob regime de trabalho similar. 
Os fundadores do jornal, entre eles Rei Lottor, codinome de um deles, eram contrários as essas ideias con-
servadoras. Explanando sobre esta questão, Maria Helena destaca e explica o contexto de uma das frases 
mais famosas de Lottor: “Nós abolicionistas já não nos contentamos com a abolição, queremos a reparação”.  

 
O avesso da propriedade: escravidão, abolição e racismo nas páginas do 

jornal A Redempção. | Lilia Schwarcz

https://www.youtube.com/watch?v=tjj5x7DvDPk

Lilia se propõe a analisar um aspecto do jornal que considera de extrema importância: seu estilo, que, segun-
do ela, se pautava na inversão de valores com muito humor e muita chacota, que denunciavam a real situação 
da época, ironizando outros jornais e a postura dita abolicionista que estes adotavam.

O jornal A Redempção: abolicionismos. | Alexandre Otsuka

https://www.youtube.com/watch?v=vyzD-rQpWww
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O palestrante concentra sua explanação na figura do principal redator-chefe do jornal “A Redempção”: An-
tônio Bento de Sousa e Castro. Formado em Direito, Antônio Bento inicia sua jornada abolicionista em 1882. 
Durante sua trajetória foi considerado um importante líder do grupo abolicionista chamado Caifaz e um dos 
principais nomes da luta contra a escravidão.

Debate Mesa 1 – A Redempção e o movimento abolicionista

https://www.youtube.com/watch?v=s3VGgYmgDu0

 
 
Lições de “resistência”: o ativismo de Luiz Gama na imprensa paulista 
pré-abolição. | Ligia Ferreira
https://www.youtube.com/watch?v=DwUf0HLiflc

Luiz Gama, autodidata e ex-escravo, advogado, escritor e jornalista é a figura central desta palestra. Ao se lan-
çar na carreira de jornalista, seus feitos e textos passam a figurar os jornais abolicionistas da época. Segundo 
a palestrante, o ativismo de Luiz Gama amadurece em apenas três anos e suas ações e métodos espelham as 
particularidades de um movimento iniciado vinte anos antes da abolição.

 
A civilização, a lei e as lágrimas: a retórica antiescravista em O Abolicio-
nista, a Gazeta da Tarde e A Redempção | Ângela Alonso -  
https://www.youtube.com/watch?v=cgL2cx7g-mM

Esta palestra coloca em pauta a questão do movimento da abolição no Brasil no contexto da imprensa abo-
licionista. Tem como ponto principal a retórica que aparece neste jornal e que é compartilhada por outros 
periódicos congêneres. A palestrante respalda-se na retórica reacionária de Hirschman para elucidar os argu-
mentos abolicionistas vesus os escravistas e como eles se apresentavam no contexto da época.

 
Na imprensa e pela imprensa: uma história do abolicionismo no Rio de 
Janeiro | Cláudia Santos
https://www.youtube.com/watch?v=G7sH1ux0TfI



Revista do Arquivo Especial

 São Paulo, Ano II, Nº 7, p. 96-126, outubro de 2018   125

Cláudia se propõe a apresentar mais questões do que respostas numa tentativa de provocar reflexões sobre 
a imprensa abolicionista. Sugere uma análise do movimento abolicionista do Rio de Janeiro em relação direta 
com a imprensa, partindo de três questões principais: “Como situar os jornais abolicionistas no processo de 
constituição da grande imprensa? ” “Qual o raio de ação desses escritos em um país majoritariamente anal-
fabeto?” e “Além da abolição da escravidão, esses jornais reivindicaram outras reformas?”.  

 
Debate mesa 2 – Abolição, imprensa e imprensa negra

https://www.youtube.com/watch?v=SBlMq3NqulY

 

 
O Escravo no Arquivo Público do Estado: fundos, documentos e fontes 
| Marcelo Quintanilha
https://www.youtube.com/watch?v=h95Ghu_-u_Y

Esta palestra discorre sobre como o fenômeno da escravidão pode ser pesquisado no Arquivo Público do 
Estado de São Paulo. Fundos, documentos e fontes relacionados ao tema são os mais procurados na insti-
tuição. Para realizar sua abordagem, Marcelo se pauta em três premissas: como a figura do escravo aparece 
na produção de documentos, visto que são poucos os produzidos diretamente por eles; como a escravidão 
é registrada em boa parte da documentação produzida e acumulada em São Paulo (documentos cartoriais, 
judiciais e administrativos); e ainda, como se dá a organização documental na instituição.

 
 
O restauro do jornal A Redempção | Norma Cassares
https://www.youtube.com/watch?v=zBdYu6XbY14

A palestra é realizada para relatar o processo de restauro realizado pela equipe de Conservação do Arquivo 
Público do Estado de São Paulo. Norma relata que este processo se inicia com a avaliação do suporte, neste 
caso o papel. Segundo ela, quando falamos em papel jornal, falamos do pior tipo de matéria prima. Em segui-
da, há um trabalho de recuperação de sua forma física e da integridade das informações contidas no jornal.   

Caminhos de paz. | Nelly Martins Ferreira Candeias 
https://www.youtube.com/watch?v=ut8P2ghE46Q
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Nelly discorre, principalmente, sobre o Instituto Histórico e Geográfico e do legado deixado pelo jornal A 
Redempção à Instituição.

 
 
Ações Afirmativas para a População Negra. | Elisa Lucas Rodrigues
https://www.youtube.com/watch?v=mQL2KFOhCiU

 
Elisa fala sobre as principais ações em favor da População Negra conquistados no Estado de São Paulo e, 
sequentemente, em outros Estados da União. Destaca o Conselho de Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra do Estado de São Paulo; no âmbito da Educação, aborda o sistema de cotas nas Etec’s, 
nas Universidades Estaduais e Federais; por fim, o trata do primeiro Comitê sobre saúde da população negra. 

Debate mesa 3 - A Imprensa Abolicionista Paulista – de Luiz Gama ao Jornal A Redempção  
https://www.youtube.com/watch?v=RX9Po2sV7Ns
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In Memoriam
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