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Podemos falar de arquivos enquanto dura a tormenta? 
 
A edição número 10 da Revista do Arquivo é publicada com uma quarentena (literalmente) de dias de 
atraso. É a primeira vez que isso ocorre. Não obstante às inúmeras dificuldades em se manter a edição de 
periódico complexo como este, mesmo em formato digital, nunca havíamos atrasado, desde o lançamento 
da edição primeva, em 2015. 

Boa parte desta edição foi tecida em contexto inusitado: costurada virtualmente em pontilhados ambientes 
residenciais, de onde se realizaram tarefas profissionais. Forjar essa coletividade remota, de forma distinta 
e inusual não foi tão fácil. A pandemia nos impôs difícil reeducação de hábitos. Se a cisão entre as atividades 
domésticas e profissionais significou dor e alienação, agora, há dor em distingui-las no mesmo ambiente.

Infelizmente, atraso insignificante diante da tragédia vivida no mundo e, em especial aqui no Brasil, que, 
segundo cálculos de especialistas, já está em vias de se tornar epicentro mundial da pandemia da Covid-19. 
Aliás, nesse contexto de tragédia em dimensão planetária, a sensação é de não haver clima para outro 
assunto; nos sentimos desconfortáveis para falar de algo que nos soa dissonante. Tudo parece fora de lugar 
e extemporâneo. Tudo parece diminuto e irrelevante, causando-nos impacto e sensação de impotência. Até 
falar de arquivos, neste contexto, parece inoportuno.

Entretanto, arquivo transcende e é tema transversal, tendente a uma espécie de onipresença. Afinal, onde 
a informação e a produção de conhecimentos circulam, há decantação em registros e, consequentemente, 
em arquivos. Em momentos críticos, os arquivos são importantes fontes de informação para a produção 
do conhecimento científico. Pensemos naquelas instituições que guardam informações sobre epidemias e 
pandemias pretéritas: arquivos municipais e estaduais; arquivos de instituições científicas, como os paulistas 
Institutos Butantan, Emílio Ribas e Pasteur; arquivos de secretarias de saúde e de instituições universitárias. 
Para não falarmos da joia da ciência e da saúde pública brasileira, a Fiocruz. Quantas informações possíveis 
para fins de estudos epidemiológicos!

Por este motivo, em tempos sombrios, faz-se necessário redobrarem-se os esforços para que os arquivos 
das instituições públicas sejam valorizados, equipados e preparados para armazenar, recolher, tratar, 
preservar e disponibilizar os documentos produzidos e que façam referência à atual pandemia. Esta e as 
gerações vindouras necessitam dessa nossa contribuição.

No entanto, no aqui e agora, nós, arquivistas, estamos apreensivos com a descontinuidade dos trabalhos 
técnicos nas instituições de custódia de patrimônio em situação de quarentena. Como estão ocorrendo os 
trabalhos de manutenção dos acervos arquivísticos com o isolamento social? Como têm sido contornados 
os desafios de comunicação com o público exclusivamente por meio virtual? Também nos preocupa 
a política nacional de desmonte de equipamentos de cultura e de patrimônio, que também soa como 
ameaça aos nossos arquivos e seus acervos de valor histórico. Artistas, entidades e profissionais de órgãos 
de patrimônio cultural, há muito se manifestam contra cortes brutais de verbas, demissões e nomeações 
equivocadas.1

Difusão em arquivos: necessário, mas não a qualquer preço
 
Comunicação institucional é forma discursiva de representação do sujeito social que a emite. Podemos 
pensar que a melhor comunicação é aquela que, efetivamente, difunde a essencialidade, as atividades 
1  Ver: https://www.camara.leg.br/noticias/604139-ex-servidores-criticam-mudancas-no-iphan-em-audiencia-na-camara/
https://www.caubr.gov.br/mudancas-no-iphan-ameacam-protecao-a-cultura-diz-colegiado/
https://iab.org.br/noticias/membros-do-conselho-cultivo-do-iphan-divulgam-carta-aberta-contra-recentes-nomeacoes-no
https://jornal.usp.br/universidade/museus-da-usp-divulgam-nota-de-repudio-pela-nomeacao-de-nova-presidente-do-iphan/
https://www.publishnews.com.br/materias/2020/05/21/servidores-criam-peticao-para-evitar-a-extincao-da-fundacao-casa-rui-barbosa
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50609845

 Editorial

https://www.camara.leg.br/noticias/604139-ex-servidores-criticam-mudancas-no-iphan-em-audiencia-na-camara/
https://www.caubr.gov.br/mudancas-no-iphan-ameacam-protecao-a-cultura-diz-colegiado/
https://iab.org.br/noticias/membros-do-conselho-cultivo-do-iphan-divulgam-carta-aberta-contra-recentes-nomeacoes-no
https://jornal.usp.br/universidade/museus-da-usp-divulgam-nota-de-repudio-pela-nomeacao-de-nova-presidente-do-iphan/
https://www.publishnews.com.br/materias/2020/05/21/servidores-criam-peticao-para-evitar-a-extincao-da-fundacao-casa-rui-barbosa
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50609845
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finalísticas, a missão da entidade da forma mais integral possível. Além disso, que consiga atingir, antes de 
tudo, o seu público principal, e almejar o maior número possível de contatos. Nesse sentido, é recomendável 
que a inteligência institucional realize estudos do seu público e procure hierarquizar prioridades e 
estratégias metodológicas para atendê-lo de forma mais eficaz. Ou seja, deve haver muita racionalidade 
no planejamento da política de difusão nessas instituições tão carentes de recursos, como são os arquivos.

Comunicação não é apenas chamar a atenção do público, a qualquer custo. Há que se equilibrar a relação 
entre quantidade e qualidade. Atingir o maior público negando-se essencialidades e permanecendo 
na superficialidade ilusionista, podem gerar empatias; mas, os arquivos necessitam de muito mais que 
isto. Por outro lado, a adoção de política para gestão, promoção de tratamento técnico ao acervo e sua 
disponibilização para os usuários permanecem como prioridades essenciais dos arquivos.

Nesta edição, artigo inédito em língua portuguesa, de autoria do belga Eddy Putt, nos apresenta o conceito 
de “analfabetismo documental”, ao fazer referência ao público de pesquisadores! No entanto, essa 
provocativa e feliz expressão se aplica plenamente à grande parte do mundo de gestores e funcionários 
que atuam, de forma direta ou não, no ciclo vital do documento arquivístico. Sim, “arquivo” e “documento” 
são palavras abstratas para as pessoas em geral e para usuários e funcionários que tratam cotidianamente 
com eles, sem enxergá-los. A invisibilidade dos arquivos é crônica e generalizada, não obstante serem quase 
onipresentes na nossa realidade cotidiana. 

E, então, a questão é: como pensar o papel dos serviços de difusão dos arquivos nesse contexto? 

E, se avançarmos para o conceito de patrimônio, pensando nos nossos “arquivos históricos”, como difundir 
a ideia de documentos como tal?

Dá para imaginar o tamanho da responsabilidade de quem atua na área da comunicação institucional?

Estamos satisfeitos com o padrão predominante nos “serviços educativos” dos arquivos? Há estudos e 
balanços substanciais a esse respeito?

Esta edição não é capaz de responder a essas questões, mas já faz o suficiente ao levantá-las, ao propor a 
reflexão crítica e proativa. Estamos a precisar disso.

Às bordas do inverno (obscuro) de 2020.
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 Apresentação

Uma edição dedicada à difusão dos (nos) arquivos, elaborada pelo setor de difusão do Arquivo do Estado. 
Não há como ser isento, mas impõe-se ser plural. Não tanto quanto desejaríamos, mas no limite das 
possibilidades. Queríamos muito mais, porém, contentamo-nos em reiterar o lugar comum quando se 
trata de difusão arquivística: temos longo caminho a construir; há muito o que se refletir e o que se fazer. 
Esperamos ter assentado mais um tijolo na construção de um debate que parece um tanto espasmódico, 
que acontece eventualmente aqui e alhures, distanciado por largos tempos. Esse é o estágio da nossa 
difusão.

Mosaico de experiências em difusão
 
A nossa introdução ao dossiê temático, Difusão em arquivos: para quê serve?, tornou-se um mosaico 
de experiências, aberto com breve abordagem reflexiva da professora da Universidade Federal de Minas 
Gerais, Ivana Parrela. Texto breve e objetivo, a autora faz um percurso sobre múltiplas abordagens de 
difusão e a enxerga abrangente: “A difusão é compreendida como uma função que deve ser desempenhada 
tanto na gestão de documentos (arquivos correntes e intermediários), quanto nas atividades do arquivo 
permanente”. Modo raro de ver em nossa área.

O aqui denominado Mosaico traz uma amostra da diversidade de práticas de difusão em várias instituições. 
Destaque para alguns arquivos em instituições com atividades finalísticas bem distintas.

Edmundo Leite, do Acervo Estadão, que engloba parte expressiva do arquivo daquele jornal, no seu 
texto didático, profundo e agradável, nos apresenta o arquivo histórico daquela empresa de comunicação 
como um organismo muito vivo, o que nega a ideia do senso comum de arquivo morto. O Acervo é peça 
estratégica do Jornal O Estado de São Paulo, como deve ser todo arquivo institucional.

O Arquivo Wanda Svevo, da Bienal de São Paulo, apresentado por Ana Luiza de Oliveira Mattos, é uma 
preciosidade rara com fundas raízes em décadas de experiência. O texto é iniciado com uma pérola produzida 
no ano de 1959 que enxerga o papel vivificador do arquivo que deve tornar-se um centro informativo e de 
estudos da arte contemporânea...”. É preciso incentivo à leitura melhor que este?

Ana Pato é das Artes e difusora da causa dos arquivos ao modo bem peculiar, com a crítica linguagem dos 
bons estetas. Fruto de entrevista, o texto da Ana, nos introduz em um campo exploratório mais fluido, que 
tem como eixo o binômio arte/arquivo dialeticamente entramado. Causa-nos impacto.

Suzana Fernandes, Olga Alves e Audrea Santana nos apresentam com alguns detalhes as conquistas e 
desafios do Centro de Memória do Instituto Butantan, que servem como alento para todos nós que temos 
o arquivo como atividade profissional principal.

Olhar crítico e “apimentado” sobre difusão em arquivos é o relato de Marcelo Chaves, que apresenta sua 
versão sobre concepções conflitantes ao abordar aspectos da difusão no Arquivo Público do Estado de São 
Paulo.

Bons exemplos de comunicação e de difusão em uma das joias da ciência e da saúde pública brasileira, a 
Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz, são apresentados por Cristiane D’Avila.

Por fim, o Mosaico fecha-se com o depoimento de Isabel Maringeli, da Pinacoteca do Estado de São Paulo, 
que dá destaque ao caso do arquivo de Museu.

Artigos
 
Marcelo Chaves apresenta o seu provocante e bem argumentado artigo que propõe a identidade de 
arquivo como eixo articulador da atividade de difusão arquivística. Mais que estimular o debate com 
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posicionamentos explícitos e críticos, o artigo vai além e ousa propor diretrizes que devem nortear a 
estruturação dos serviços de difusão em arquivos.

“Analfabetismo documental” como “doença” que afeta pesquisadores de arquivo. É preciso estímulo mais 
provocativo que essa sentença para a leitura do curto e profundo artigo do arquivista belga Eddy Put? 
Grande sacada da Revista do Arquivo em apresentar esse texto traduzido e inédito em língua portuguesa, 
intitulado Uma flora de arquivos?

É monumental o trabalho de produção e preservação da memória escolar desenvolvido por Iomar Zaia e 
docentes da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), em parceria com as escolas, 
com apoio de agências de fomento à pesquisa, e que é relatado no seu artigo Arquivos das escolas públicas: 
formas de divulgação para a preservação da história educacional paulista.

Marilena Leite Paes é homenageada em nada menos que três seções desta edição. Autora Convidada é 
uma delas. Denominada por nós como construtora da arquivologia, apresentada como grande professora 
da nossa área, Marilena mostra o valor e o diferencial da produção de conteúdos com substância e 
com fundamentos sólidos, que os tornam perenes. Basta ler o seu ensaio A formação dos profissionais 
de arquivo; e, atenção, publicado por um Boletim de 1981! Lucidez e atualidade, é o que reconhece a 
professora da Unirio, Brenda Rocco, que nos brinda com seu belo e preciso comentário, sobre o texto da 
saudosa Marilena.

Por fim, a subseção Versões tem a honra de apresentar texto inédito em língua portuguesa, que aborda 
assunto que detém a centralidade dos debates na área: a aplicação dos princípios da diplomática para o 
estudo do documento digital. Metadados, gestão documental, diplomática e forense digital são as palavras 
de peso do artigo assinado pela professora canadense Corinne Rogers, a partir de agora disponível em 
língua portuguesa, nesta edição da Revista do Arquivo.

Intérpretes do Acervo
 
Esta seção continua a apresentar ótimos depoimentos de usuários do nosso acervo, com boas indicações 
para quem começa a experimentar os prazeres e as agruras da pesquisa científica histórica no “mar de 
documentos” que são os arquivos. Não deixem de ler os depoimentos de Fernando Atique, de Maria Alice 
Rosa Ribeiro e de Raíssa Marcondes.

Vitrine
 
Citado na entrevista com Ana Pato, o nome de Rosângela Rennó é palavra chave em texto assinado por 
Cristal da Rocha, que nos chama à reflexão sobre como a arte pode ampliar o uso dos arquivos. Com padrão 
estético refinado, a crônica de Isaura Bonavita expõe sobre a Insustentável indiferença do ser. Difusão 
começa em casa: leia o texto de Maria Freitas e veja o porquê. Sabrina Acosta e Vinícius Kavashima 
narram um pouco da história de preservação da memória do Instituto Butantan.

Arquivo em Imagens e o In Memoriam desta edição ampliam as merecidas homenagens a Marilena Leite 
Paes, trazendo a essência do seminário em sua homenagem, realizado em março passado.

Aproveite a quarentena; “deguste” todo esse conteúdo e nos envie seus comentários e suas críticas. Serão 
bem-vindas!
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 Introdução ao Dossiê

DIFUSÃO NO E DO ARQUIVO: COMUNICAÇÃO, MEDIAÇÃO E AÇÕES 
EDUCATIVAS E CULTURAIS

Ivana D. Parrela I Professora Associada do Curso de Arquivologia da Escola de Ciência da 
Informação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); doutora e mestre em História, 
pela UFMG; especialista em Organização de Arquivos, pela USP; e graduada em História, 
pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 1

O dossiê temático desta edição da Revista do Arquivo aborda temáticas pouco contempladas pela 
Arquivologia, especialmente no Brasil: “Comunicação”, “Ação cultural”, “Disseminação” “Marketing” e 
“Mediação cultural”: enfim, “para que serve a difusão nos arquivos?”

Em termos teóricos, Jean-Yves Rousseau e Carol Couture alertam para a importância de historiar as funções 
arquivísticas e a própria disciplina, pois “a disciplina arquivística desenvolveu-se em função das necessi-
dades de cada época” (1998, p. 48). Nesse percurso, quatro áreas foram objeto de trabalho mais apro-
fundados pelos arquivistas: tratamento, conservação, criação e difusão. Aos poucos, essas atribuições se 
refinaram em: produção, aquisição, avaliação, classificação, descrição, preservação e difusão (1998, p. 265). 
Nesse rol, a difusão, reconhecida como basilar no trabalho dos profissionais e instituições, tem sido menos 
discutida e implementada no cotidiano dos arquivos, relegada a uma função secundária ou subsidiária, em-
bora seja considerada centenária por autores como Alberch i Fugueras et al.(2001) e Bellotto (2000; 2006), 
além da dupla canadense citada acima.

Quando se pensa em difundir a instituição e suas atividades, as formas de acesso, o acervo e seus instru-
mentos de pesquisa, isso é feito, muitas vezes, sem a contribuição de um sujeito essencial ao debate: o 
usuário do arquivo ou os potenciais usuários. Assim, à falta de pesquisas sobre as práticas de difusão soma-
-se a falta de pesquisas sobre os usos e usuários de arquivo. Ao contrário, os colegas da museologia têm na 
comunicação calcada nos estudos de público um dos pilares do trabalho nas instituições, o que se reflete 
na produção acadêmica da área.

Na arquivologia e nos arquivos, quando se trata do tema “Difusão”, é comum centrar, muitas vezes, em um 
debate que se aproxima das normas descritivas ou dos instrumentos de pesquisa, especialmente após os 
esforços do Conselho Internacional de Arquivos para a construção de padrões internacionais de descrição 
que permitam que os instrumentos de pesquisa facilitem os estudos comparativos e que conjuntos docu-
mentais de diversas partes do mundo “conversem” entre si sobre funções e atividades semelhantes.  Outra 
vertente para o debate concentra-se nas mudanças que as novas tecnologias da informação trouxeram para 
as instituições e, mesmo, na forma como o pesquisador busca o acesso ao documento arquivístico com o 
advento da Internet, por exemplo. Embora, o dicionário Multilingual Archival Terminology defina difusão 
como “função do serviço de arquivo que visa promover o conhecimento do respectivo acervo documental” 
(CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, online).

Desde os anos 1990, Bellotto já apontava estratégias cabíveis para que instituições arquivísticas estabele-
cessem práticas de difusão: trazer as pessoas aos Arquivos ou irem ao encontro delas (BELLOTTO, 2006, p. 
228), ao discutir a função social dos arquivos.12 Dessa forma, independente dos novos canais possíveis com 
a web 2.0, a ida até o potencial usuário tem que ser pensada a partir do reconhecimento do público a ser 
atingido, seja por meio das novas ou das tradicionais ferramentas de comunicação, como as postagens nas 
redes sociais ou uma publicação de um periódico, como a que abriga este dossiê.

1 Obra originalmente publicada em 1991 e citada neste trabalho pela 4ª edição.
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Aldabalde e Rodrigues (2015, p. 259) definem difusão como o

[...] processo cujo objeto é a informação que segue uma dinâmica emissiva em relação 
ao público para o qual se dirige, numa estratégia de transmissão cujo objetivo último é a 
acessibilidade via produtos e serviços [...]”.23

A partir das suas experiências de trabalho no Arquivo Público do Estado de São Paulo, Barbosa e Silva (2012) 
definem difusão no Arquivo com a função que se relaciona a “mostrar o potencial do acervo; transformar o 
documento bruto em pesquisa; incitar a investigação; sugerir interpretações das fontes; produzir leituras da 
história; dar a conhecer o universo documental com a linguagem que o público final entende” (BARBOSA; 
SILVA, 2012, p. 46).

Para além de dar a conhecer a instituição e o seu acervo, outra acepção corrente enfatiza a importância do 
caráter “cultural” das ações de difusão. Isso, de certo modo, restringe a função de se pensar no valor do 
trabalho de difusão como garantidor de direitos e da cidadania, ação do arquivo como órgão público que 
promove a gestão de documentos e o acesso qualificado aos documentos arquivísticos. 

Outro viés do trabalho de difusão atrela-se às ações educativas como um elemento essencial à dinamização 
das relações do arquivo com seus públicos, o que implica ações mediadas pelo arquivista ou outros profis-
sionais da instituição ligados à área da Educação, como professores de história e ou pedagogos. As ações 
educativas podem ser parte das atividades tradicionalmente compreendidas como educação patrimonial 
das instituições arquivísticas. Entretanto, é necessário compreendê-las como um conjunto de múltiplas 
atividades a serem planejadas como um programa, o que envolve não apenas a história contada por meio 
dos documentos, como também ações formais e não formais que permitam aos participantes transcender 
o discurso do documento, entender o “dever de memória” (HEYMANN, 2006) das instituições arquivísticas 
públicas e criar conexões com outros contextos estudados, como sugerem os trabalhos de Koyama (2015).

Nessa perspectiva, Heloísa Bellotto (2000, p. 152) destaca que as atividades educativas e as ações de difusão 
oportunizam pensar 

[...] seja no sentido da consolidação da noção de cidadania aos estudantes de primeiro e 
de segundo graus, seja no de um maior entendimento, junto às autoridades e à população, 
do real papel que devem ter os arquivos públicos, ademais de serem os custodiadores 
e organizadores da documentação produzida/acumulada como prova, testemunho ou 
informação em questões que envolvam direitos e deveres nas relações entre governo e 
os cidadãos.

Para Normand Charbonneau (1999, p. 374-375), a difusão se relaciona ao ato de tornarem conhecidos 
os documentos arquivísticos aos cidadãos e às demais instituições. A difusão é compreendida como uma 
função que deve ser desempenhada tanto na gestão de documentos (arquivos correntes e intermediários), 
quanto nas atividades do arquivo permanente. Ao tratar da gestão documental, enfatiza-se a difusão das 
ferramentas como planos de classificação e tabelas de temporalidade ou de promoção de cursos que orien-
tem os produtores de documentos sobre a arquivologia, por exemplo. Desse modo, a difusão fortalece e 
contribui para as funções classificação, avaliação e preservação, por meio da extroversão das suas práticas 
e referencial teórico.

Como ações de difusão, Charbonneau (1999, p. 391-400) destaca: exposições, publicações impressas, ins-
trumentos de pesquisa, visitas guiadas e conteúdos difundidos na Internet. Ao tratar da Internet, em livro 
dos anos 1990, o autor enfatiza as possibilidades de uso dos sites para disponibilizar informações sobre os 
documentos, instrumentos de pesquisa e condições de acesso em detrimento do acesso ao próprio docu-
mento, algo que só se tornaria viável para grande parte das instituições e mesmo para os usuários a partir 
do final da primeira década do século XXI. Outra preocupação do autor com relação ao uso dos sites diz 

2 ALDABALDE, Taiguara Villela; RODRIGUES, Georgete Medleg. Mediação cultural no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. TransInformação, 
Campinas, v. 27, n. 3, p. 255-264, set./dez. 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/tinf/v27n3/0103-3786-tinf-27-03-00255.pdf. Acesso em: 
19 mar. 2019.Citado por MELO, 2019, p. 19. 

As discussões presentes no texto são tributárias do trabalho com a autora durante a orientação de sua dissertação de mestrado.
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respeito à capacidade dos novos canais de promover o acesso e de torná-lo qualificado.

Após esse breve percurso sobre a difusão, o leitor é convidado a percorrer textos que encaram a função 
de modo processual, dinâmico e afetivo. Os arquivistas e os profissionais de arquivo, ao difundirem o tra-
balho que realizam nas instituições arquivísticas, cada vez mais convidam para a realização de pesquisa de 
diversos perfis de usuários e para a compreensão de outros contextos históricos, marcados por mudanças 
políticas e administrativas, mas, essencialmente, construídas por sujeitos que deixaram suas marcas de 
existência nos conjuntos documentais que chegam aos arquivos permanentes. Ao construir políticas de 
difusão, estes atores deixam de apenas comemorar ou rememorar fatos e homenagear líderes, para con-
tribuírem para a construção das memórias coletivas por meio das narrativas que nascem do cotidiano das 
instituições públicas ou privadas de quem custodiam acervos. 
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COMPARTILHANDO JOIAS DE UM TESOURO

Edmundo Leite, coordenador do Acervo Estadão, o arquivo do jornal O Estado de 
S. Paulo

“Isso é um tesouro”. Trabalhando desde 1996 como jornalista no Estadão, apelido dado pela sociedade ao 
jornal O Estado de S. Paulo, essa era a frase que inevitavelmente ouvia quando precisava tratar de alguma 
questão relacionada ao arquivo do centenário periódico paulista.

Pronunciada com misto de orgulho e advertência por diferentes pessoas, a afirmação embutia uma percep-
ção geral do valor que cada um, a seu modo, atribuía àquele conjunto monumental de volumes de jornais 
impressos encadernados e milhares de pastas temáticas com informações e fotos arquivadas desde a fun-
dação do diário, sob o nome de A Província de São Paulo, em 1875.

Acervo do Estadão: Mas que tesouro é esse? Enquanto alguns se referiam à importância histórica e cultural 
dos conteúdos ali publicados, como a cobertura de Euclides da Cunha na Guerra de Canudos e os primeiros 
textos de Monteiro Lobato, outros eram deslumbrados pelo caráter físico semelhante ao de uma grande 
biblioteca antiga. Já alguns poucos estavam claramente falando de um suposto valor monetário e da via-
bilidade comercial daquele imenso acervo. “Isso é ouro”, diziam numa das variações daquela frase inicial.

Ainda muito antes da era digital, acontecia de alguns privilegiados conseguirem acesso ao “tesouro” restrito 
a jornalistas e outros funcionários da empresa para presentear terceiros com cópias das capas do jornal do 
dia em que nasceram ou empresas com páginas onde a marca aparecia de maneira vistosa.

Por muitos anos, pelo menos desde a década de 50, quan-
do a excelência arquivística já existente foi elevada a pata-
mares inimagináveis pelo então chefe do arquivo, Arman-
do Augusto Bordallo, “o tesouro” esteve aberto ao público 
externo para consultas e pesquisas num serviço prestado 
pelo arquivo do jornal semelhante ao de uma biblioteca 
pública. Dali, era possível sair com ‘xeróx’ de notícias, pági-
nas e fotos para trabalhos escolares e acadêmicos. 

Segundo relatos de antigos funcionários e usuários, a de-
manda para acessar o “tesouro” era tanta que havia fila 
de espera na antiga sede do jornal na confluência das ruas 
Major Quedinho e Martins Fontes, no centro da cidade. 
A eficiência do serviço, que cobrava apenas o custo das 
cópias ‘xeróx’ em papel, fez do “Arquivo do Estadão” um local de referência de pesquisa na cidade, fazendo 
frente até à Biblioteca Mário de Andrade que ficava ali pertinho. Ninguém nunca chamou assim, mas era 
talvez o melhor exemplo de difusão de um arquivo no País.

Com a mudança da sede do jornal para o Bairro do Limão, em 1976, uma ampla área de consulta foi cons-
truída no novo prédio na Marginal Tietê para atender à grande demanda por acesso ao “tesouro”. Ainda 
hoje preservado, mas não mais utilizado, o salão de atendimento externo com 10 grandes mesas de madei-
ra nobre tinha capacidade para receber 60 pessoas simultaneamente.

Pequenas amostras desse “tesouro” também passariam a ser compartilhadas diariamente com o pú-
blico leitor desde que o jornal passou a publicar a seção “Há um Século” em suas páginas impressas. 
Reler notícias curiosas que mostravam as transformações dos costumes, da tecnologia e da linguagem 
ao longo de cem anos deram o tom nostálgico e saudosista que acabaria sendo a marca de publicações 
originárias de arquivos de jornais.

A partir dos anos 90, com a informatização da redação e do arquivo e o surgimento de tecnologias e equipa-

“Mas que tesouro é esse? Enquanto 
alguns se referiam à importância 
histórica e cultural dos conteúdos 
ali publicados, como a cobertura 
de Euclides da Cunha na Guerra 
de Canudos e os primeiros textos 
de Monteiro Lobato, outros eram 
deslumbrados pelo caráter físico 
semelhante ao de uma grande 
biblioteca antiga” 
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mentos digitais que facilitariam a reprodução e cópia dos jornais e fotos originais, uma pergunta foi acres-
centada à frase do início desse texto: “Isso é um tesouro. Já está digitalizado?” E, com o advento e expansão 
da internet a partir da virada dos anos 2000, uma segunda pergunta vinha em seguida: “Já falaram com o 
Google?”

A percepção de que a empresa de buscas na internet era a solução natural para a digitalização do acervo 
centenário do jornal se encruou na cabeça de muitos, interna e externamente, por causa das ações de 
digitalização de livros e outras publicações que o buscador adotou como estratégia em determinado 
momento. Nessa época, o tom da pergunta já não era de curiosidade, mas de cobrança, como se fosse 
obrigação do jornal associar-se à empresa que era sinônimo de avanço tecnológico para difundir o seu 
“tesouro” pela internet.

A proposta do Google, no entanto, esbarrava numa questão estratégica para o Estadão. Enquanto o site 
de buscas patrocinava e viabilizava a digitalização de vários periódicos extintos advindos de bibliotecas pú-
blicas, o Estadão é um jornal ativo e com forte presença digital desde os primeiros momentos da internet. 
Do ponto de vista de negócios, não interessava dispor de todo o seu acervo centenário num site externo, 
mesmo que esse financiasse a sua digitalização. 

Apesar da consciência do interesse público de seus conteúdos, o caráter privado do acervo e das informa-
ções ali contidas sempre foi uma premissa na empresa. Mais que um arquivo de jornais impressos antigos, 
o Acervo Estadão é um arquivo de informações, o negócio fim do jornal. Negócio cuja principal embalagem 
por mais de um século foram as suas edições impressas. Mas que, desde a informatização, também é dis-
tribuído ao seu público pagante em embalagens digitais.

No entanto, nem sempre essa noção foi compreendida integralmente nas instâncias internas envolvidas 
na preservação e difusão do arquivo do jornal. Apesar da integração permanente com a redação e a admi-
nistração da empresa, a percepção interna de que o arquivo era uma biblioteca pública cristalizou-se de 
um modo que por anos prejudicou a viabilização de investimentos necessários que permitissem ampliar a 
difusão do “tesouro”.

A partir de outubro de 2010, quando fui convidado para assumir a gestão do arquivo do jornal, a confusão 
sobre o caráter do “tesouro” passou a fazer parte da minha rotina profissional. De jornalista usuário e fã, 
passeia ser o responsável pela guarda, preservação e difusão do “tesouro”. Tomar conhecimento do que 
era aquele “tesouro”, entender seu funcionamento e suas demandas eram as tarefas naturais naqueles 
primeiros dias.

A pergunta “Já está digitalizado?” então deixou de ser uma mera informalidade de conversas entre colegas 
de jornal sobre o arquivo da publicação em que trabalhavam. Buscar maneiras de aproveitar melhor aquele 
“tesouro” agora era uma das missões do novo cargo de Coordenador do Centro de Documentação e Infor-
mação, o CDI, como o arquivo era formalmente chamado a partir de alguma mudança na organização da 
empresa há alguns anos.

Para minha surpresa, o almejado projeto de digitalização dos jornais desde a primeira edição já estava 
dando os primeiros passos na empresa naqueles dias, à revelia da própria equipe do arquivo. A cargo da 
diretoria de tecnologia do jornal, o projeto de digitalização previa a criação de um site com uma ferramenta 
de buscas por datas e palavras em todas as edições do jornal desde 1875.

Neste processo, no entanto, o Arquivo era mero fornecedor de originais ou cópias requisitados pelo projeto 
da diretoria de tecnologia para testes. Com o aval da diretoria de desenvolvimento do jornal, à qual o arqui-
vo estava hierarquicamente submetido, um trabalho para a inclusão da coordenação do arquivo no projeto 
de digitalização foi iniciado. De mero fornecedor de itens a serem digitalizados, o Arquivo agora teria voz 
nas decisões sobre o processo de digitalização e o site que dali surgiria.

Uma dessas decisões demonstra como eram as diferentes visões sobre o arquivo dentro da própria empre-
sa naqueles dias. Assim que assumi a coordenação, uma das primeiras mudanças instituídas foi a de que os 
funcionários deixassem, aos poucos, de tratar o arquivo com o nome de CDI, a já citada sigla para o nome 
oficial Centro de Documentação e Informação, e passassem a chamar o setor simplesmente de Arquivo.
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A nomenclatura de centro de documentação e informação parece ter surgido em algum momento a partir 
da segunda metade do século 20 nos meios arquivísticos para superar certo desconforto com a palavra “ar-
quivo” e, principalmente, com a expressão “arquivo morto” que se consagraria nas empresas privadas e em 
órgãos públicos e se espalhou para descrever de forma pejorativa os arquivos documentais, associando-os 
muitas vezes à ineficiência, burocracia, ou coisa velha e sem utilidade.

Apesar de a expressão “arquivo morto” nunca ter sido 
usada para se referir aos arquivos de imprensa no Brasil, 
os principais veículos do país evitaram também usar so-
mente a palavra ‘arquivo’, sem o adjetivo mórbido, para 
nomear o setor de arquivamento e optaram por variações 
de centro de documentação, substituídas no dia a dia das 
empresas por siglas. Enquanto a Editora Abril optou por 
Departamento de Documentação [Dedoc] e a Rede Globo 
de Televisão adotou Centro de Documentação [Cedoc], a 
Folha de São Paulo nomeou seu arquivo de Banco de Da-
dos, que virou BD no jargão interno da empresa.

Curiosamente, neste caso, as publicações e seus jornalistas nunca incorporaram ao seu jargão a nomen-
clatura que o principal jornal do mundo, o The New York Times, usa até hoje para designar o seu arquivo: 
Morgue, “necrotério” em inglês.

No Estadão, a ausência da palavra arquivo no nome do setor era defendida internamente por outra razão 
prática: diferenciar-se do “Arquivo Público do Estado de São Paulo”, o órgão estadual responsável pela guar-
da documental da administração pública e responsável pela publicação dessa revista.

Como o próprio jornal por anos relutou em chamar-se de Estadão, preferindo referir a si mesmo como “Es-
tado”, era comum que consulentes externos das duas instituições se confundissem em relação a “Arquivo 
do Estado”, ligando para o órgão público quando procuravam pelo jornal, e vice-versa. 

A determinação para a mudança informal da nomenclatura CDI para Arquivo já estava assimilada entre 
os funcionários do setor, mas um questionamento sobre a palavra surgiu no projeto de digitalização. Era 
preciso dar um nome para o novo produto digital que seria lançado e um comitê foi formado para discutir 
a questão.

Com integrantes de vários setores da empresa, já nas primeiras conversas ficou clara a objeção a que se 
chamasse o novo site de Arquivo Estadão. “Soa velho, remete a arquivo morto”, disse a diretora de marke-
ting responsável pela divulgação do novo produto ao mercado que eventualmente poderia conseguir pa-
trocínios publicitários para o site.

Mesmo com a ponderação de que era assim que os leitores referiam-se ao arquivo, era quase unânime 
que a palavra não deveria estar no novo site. Como CDI estava fora de questão, assim como hemeroteca, 
nomenclatura consagrada nos meios acadêmicos para o arquivo de publicações seriadas, logo se chegou 
ao consenso de que o nome ideal seria Acervo Estadão, pois a palavra acervo, ao contrário de arquivo, 
evocava uma imagem positiva para aquele conjunto de milhões de páginas de jornal distribuídas em mais 
de 40 mil edições diárias.

Superada a questão do nome, o projeto avançava com a digitalização dos jornais a partir dos microfilmes e 
outros detalhes técnicos da arquitetura do site. Além da poderosa ferramenta de busca baseada na tecno-
logia OCR [Optical Character Recognition,’Reconhecimento ótico de caracteres’ em português], o novo site 
contaria com as seções ‘Páginas da História’, ‘Páginas Censuradas’, ‘Tópicos’, ‘Personalidades’ e ‘História do 
jornal’ para facilitar a pesquisa de alguns conteúdos previamente selecionados.

Assim, edições historicamente mais procuradas, como a chegada do homem à Lua, as Copas do Mundo, as 
Guerras Mundiais e a Queda do Muro de Berlim, já estariam disponíveis e agrupadas, assim como páginas 
sobre escritores, esportistas, políticos e outros personagens históricos que foram notícia nas páginas do 
jornal. Com esses recursos, a difusão do arquivo, terminologia que nunca esteve no cotidiano do jornal, 

“A nomenclatura de centro de 
documentação e informação parece 
ter surgido em algum momento a 
partir da segunda metade do século 
20 nos meios arquivísticos para 
superar certo desconforto com a 
palavra “arquivo” e, principalmente, 
com a expressão “arquivo morto”. 
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ganharia uma dimensão jamais vista, animando cada vez mais todos os envolvidos no projeto. Estudantes, 
pesquisadores e mesmo leitores fortuitos teriam ali pesquisas previamente prontas a seu dispor em apenas 
alguns cliques. 

Em meio a essa animação, foi com surpresa que os demais participantes do projeto um dia receberam da 
coordenação do Acervo, como agora passaríamos a nos chamar, um pedido para a criação de uma nova 
seção no site: notícias.

“Como assim, notícias? As pessoas já vão encontrar as notícias antigas publicadas no jornal através da bus-
ca”, disse um dos responsáveis técnicos do projeto.

“Nós vamos publicar novas notícias a partir do Acervo”, respondi. 

“Que notícias, como assim? As notícias do dia já são publicadas no Portal do Estadão. Você quer dizer tópi-
cos, não é? Já existe a seção para publicar verbetes dos assuntos. Guerra Mundial, Guerra de Canudos...”.

“Não é isso. Precisamos de uma seção de notícias, um lugar que permita publicarmos novos conteúdos com 
textos, fotos e vídeos, igual ao de uma notícia do dia, mas com material feito a partir do Acervo.”

“Ah, tá, vai ser aquele ‘há um século’ que sai no jornal impresso?”

“Pode ser também, mas vamos publicar mais coisas. Serão notícias feitas a partir do Acervo”.

Diante da falta de entendimento dos técnicos sobre o que 
seria aquela nova seção, ao diálogo mais ou menos des-
crito acima, seguiu-se uma série de outras conversas para 
viabilizar o pedido. Embora continuassem sem entender o 
que teria ali, os técnicos criaram a nova seção depois do 
aval das diretorias responsáveis, que entenderam o caráter 
estratégico que aquela inovação traria ao Acervo Estadão.

Mais que uma ferramenta de busca passiva, o novo site do 
Estadão seria a partir dali um produtor de novos conteú-
dos. Lançado em 23 de maio de 2012 no endereço acervo.
estadao.com.br, aos poucos o site ganharia uma relevân-
cia jamais vista em outros veículos de comunicação, com 
chamadas de destaque na home page do portal e páginas 
inteiras na edição impressa. Como num dia da campanha 
para a eleição municipal de 2012, quando um material de acervo sobre a história dos prefeitos de São Paulo 
inicialmente programado para ficar abaixo de uma notícia do dia, foi elevado para o alto da página impres-
sa, com o noticiário quente ficando em segundo plano.

Animada com os novos recursos que permitiam rapidamente encontrar textos e fotos que antes demora-
riam um tempo enorme para serem recuperados, a equipe multidisciplinar de profissionais do Acervo – pa-
ralelamente às tarefas de arquivar, preservar e difundir – passou a produzir novos conteúdos no ritmo de 
editoria do jornal. Além das tradicionais efemérides e relacionamentos de fatos do passado com os do dia, 
“compartilhar o espanto” passaria a ser um mote no Acervo Estadão. 

Não seria mais necessário um “gancho” para que o material de arquivo fosse publicado digitalmente. Bas-
tava ser inusitado, espantoso, ou simplesmente... legal.

Foi assim que uma foto de Wilson Simonal recepcionando James Brown no Brasil em 1974 virasse um con-
teúdo inédito para milhares de leitores do Portal Estadão, bem como fotos de Freddie Mercury pedindo 
fogo aos fotógrafos para acender seu cigarro ganhassem uma galeria com outras fotos inéditas do show do 
Queen no Estádio do Morumbi em 1981. E que fotos nunca publicadas de João Doria comendo pastel com 
os escritores Jorge Amado e Zélia Gattai na Praça da República em 1985 viessem à tona após serem identifi-
cadas por um técnico de informática durante um trabalho de digitalização em massa de provas fotográficas.

“Não há limites para a criação de 
novos conteúdos a partir de acervos 
quando os profissionais dos arquivos 
estão preparados para isso. Com 
a digitalização e a internet, não 
há profissionais mais capacitados 
para compartilhar as joias que 
estão guardadas em arquivos, do 
que os próprios guardiões desses 
tesouros”. 
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Muito mais que um conteúdo complementar, algumas dessas notícias do Acervo Estadão conseguiram su-
plantar o próprio noticiário regular do dia, como aconteceu com a galeria “Eles também já foram calouros” 
que mostrava, a partir dos resultados de busca, o nome de personalidades quando passaram no vestibular 
antes de serem famosos. O sucesso da lista com os nomes que iam de Dráuzio Varella, a William Bonner, 
passando por ministros, cantores, apresentadoras e políticos fez com que a galeria do Acervo fosse o con-
teúdo mais acessado e lido de todo o Estadão no dia em que foi publicada.

Em 2018, o resgate de palavras cruzadas enviadas ao jornal por um adolescente nos anos 70 renderia um 
conteúdo que entraria para a história. Com a compilação digital dos 21 problemas e as respectivas respos-
tas propostas pelo jovem estudante Jair Messias Bolsonaro e publicadas no jornal de 1971 a 1976, viabili-
zou-se, além de um conteúdo inédito para milhares de leitores, a primeira entrevista do presidente eleito 
naquele ano para a imprensa brasileira.

Não há limites para a criação de novos conteúdos a partir de acervos quando os profissionais dos arquivos 
estão preparados para isso. Com a digitalização e a internet, não há profissionais mais capacitados para 
compartilhar as joias que estão guardadas em arquivos, do que os próprios guardiões desses tesouros.

Para acesso ao acervo:  https://acervo.estadao.com.br/

O jornalista Edmundo Leite, coordenador do Acervo Estadão

Foto: Márcio Amêndola/Arquivo do Estado  

https://acervo.estadao.com.br/
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Foto: Márcio Amêndola/Arquivo do Estado  

Antiga sala de consulta ao Arquivo, desativada após o Acervo Estadão entrar online

Foto: Márcio Amêndola/Arquivo do Estado  

Edmundo Leite mostra o precioso acervo do jornal aos representantes do Arquivo do Estado
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Arquivo do O Estado de S. Paulo. Milhões de páginas do jornal disponíveis na Internet

Foto: Márcio Amêndola/Arquivo do Estado  



  Ana Luiza de Oliveira 
 Mattos
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DEPOIMENTO: ARQUIVO HISTÓRICO WANDA SVEVO - FUNDAÇÃO BIENAL

“...Cada exposição comporta uma papelada: catálogos, boletins, livros, fotografias, 
correspondência – que constitui a documentação da exposição e do artista. Fechadas 
as portas da exposição, esta documentação deve encontrar o lugar onde possa ainda 
desempenhar um papel vivificador, tornar-se útil àqueles que dela necessitem … o 
Arquivo tem uma finalidade bem definida: a de criar um centro informativo e de estudos 
da arte contemporânea...” (Wanda Svevo, Diário do Povo, 18 jan. 1959) 

 
Por Ana Luiza de Oliveira Mattos*1

Conhecida como uma das mais importantes coleções de do-
cumentos sobre arte moderna e contemporânea na América 
Latina, o Arquivo Histórico WandaSvevo da Fundação Bienal 
de São Paulo possui documentação produzida pelo Museu 
de Arte Moderna de São Paulo, a Fundação Bienal de São 
Paulo e por Francisco Matarazzo Sobrinho (Ciccillo), seu fun-
dador, cobrindo um período de 1948 até o presente. Criado 
em 1955 por Wanda Svevo, então Secretária do Museu de 
Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), instituição respon-
sável pela realização das Bienais de São Paulo até 1961, seu 
objetivo era dar suporte à produção das bienais e outros 
eventos organizados pelo MAM-SP, além de oferecer apoio 
à pesquisa e à formação em arte contemporânea, como 
parte das atividades didáticas promovidas pelo museu. 
Suas funções naquele momento, conhecido como Arquivos 
Históricos de Arte Contemporânea, incluíam:

 • a preservação da documentação produzida durante a 
realização das bienais;

 • a coleta de informações e materiais sobre artistas e te-
mas relevantes para a pesquisa em arte, bem como de re-
cortes de jornais nacionais e estrangeiros sobre as bienais. 

Em razão dessas funções, o Arquivo criou um extenso pro-
grama de intercâmbio e troca de correspondências e publi-
cações com instituições e artistas brasileiros e estrangeiros, 
além de promover o registro documental das exposições 
e obras. As primeiras ações de difusão do Arquivo se de-
ram entre 1956 e 1959, quando textos sobre o trabalho 
nos arquivos do MAM-SP e entrevistas com sua idealiza-
dora foram sucessivamente publicados nos jornais locais, 
convocando a colaboração de todos para formação de sua 
coleção (Imagem 1). Grande parte das coleções existentes 
hoje no acervo é um desdobramento dessas atividades pio-
neiras estabelecidas durante sua primeira década de atu-
ação. A documentação apresenta características diversas 
que exigem padrões e políticas de tratamento específicos. 
Sua trajetória revela os modelos e as rupturas impostas por 
políticas descontinuadas de preservação. Um período de os-

tracismo e esquecimento se seguiu após a morte de Wanda, 
quando, em 1963, em homenagem à sua idealizadora, os ar-

quivos receberam o nome de Biblioteca e Arquivos Históricos Wanda Svevo. A documentação institucional, 

*1 Gerente do Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo  

Imagem   1.  
SVEVO, Wanda. Diário do Povo, 18 jan. 1959
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tratada até então como o “arquivo morto”, foi 
recuperada e incorporada ao acervo na déca-
da de 80, sendo exposta pela primeira vez ao 
público em 1989, durante a 20ª Bienal de São 
Paulo, na sala As Bienais dos anos 50 (Imagem 
2.). Desde então, vários projetos vêm sendo re-
alizados para preservar e tornar acessível toda 
essa documentação, reunida ao longo de quase 
70 anos de história da Bienal de São Paulo.

A Fundação Bienal de São Paulo tem como 
missão “apresentar e debater a arte contem-
porânea por meio da realização da Bienal de 
São Paulo e de outras ações pertinentes nos 
âmbitos nacional e internacional”2. Para atin-
gir seus objetivos, a Bienal pauta, entre seus 
valores, pela preservação de sua memória. A 
Fundação Bienal entende seu Arquivo como 
ferramenta fundamental para pesquisa acerca 
da arte moderna e contemporânea na América 
Latina e vem trabalhando para transformá-lo 
num centro de pesquisa artística e documental 
sem equivalentes no Brasil, seja por meio do 
desenvolvimento de projetos incentivados ou 
recursos próprios. O Arquivo Histórico Wanda 
Svevo é o seu principal patrimônio material, 
base sobre a qual a instituição fundamenta sua 
relevância histórica e sua identidade, dando 
suporte estratégico à tomada de decisões ins-
titucionais e curatoriais. Lugar de memória viva 
e atuação permanente, reúne um acervo com 
características diversas (arquivístico, biblioteco-
nômico e museológico) em torno de uma es-

pecialidade (as Bienais de São Paulo), com a finalidade de preservar, pesquisar e difundir a memória das 
Bienais e da Fundação Bienal. A cada nova exposição ou novo projeto, diferentes áreas da instituição bus-
cam referências na documentação arquivística, reforçando a função do Arquivo de apoio à realização das 
diversas ações culturais da instituição.

Entendendo a complexidade para o tratamento destes acervos, ações integradas vêm sendo desenvolvidas 
para estabelecer políticas e metodologias de gestão e realizar atividades contínuas de preservação, pesqui-
sa e promoção do acesso a essa documentação. Em 2015, estruturou-se um plano de ação permanente e 
estratégico, atualmente em andamento, estabelecendo procedimentos de catalogação, criação de novos 
instrumentos de pesquisa e a disponibilização de um novo Banco de Dados online onde as informações 
sobre os acervos tratados se integra àquelas das Bienais de São Paulo, artistas e obras participantes. As 
atividades do Arquivo Histórico são hoje pensadas e integradas no âmbito do planejamento estratégico da 
Fundação Bienal, que contempla um orçamento único para toda a instituição, garantindo a continuidade do 
tratamento, pesquisa e difusão de seus acervos documentais. A equipe do Arquivo colabora também com 
a elaboração de projetos de ações culturais da instituição, sejam elas de mediação, difusão, comunicação 
ou editorial, provendo recursos para produção de exposições, pesquisa curatorial e institucional ou publi-
cações diversas.

O Arquivo vem também, ao longo dos anos, atuando como protagonista de sua própria história, sendo obje-
to de exposições e projetos de artistas e curadores nas últimas décadas que, ao se utilizarem do arquivo, atri-
buem um novo significado ao acervo e propõem novas conexões entre as coleções. Podemos destacar alguns 
projetos em que o Arquivo foi objeto curatorial ou de artistas, além de projetos da própria Fundação Bienal:

2 Fundação Bienal de São Paulo. Regimento Interno, Art 2º, 24/04/2018.

Imagem   2  
AGUILAR, Nelson. Folha de S.Paulo, 03 nov. 1989
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Na 27ª Bienal de São Paulo (2006), com o projeto museumuseu3, a artista Mabe Bethônico, assumindo que 
o Arquivo Histórico era pouco conhecido pelo público em geral, desenvolveu uma campanha publicitária 
criando pôsteres, buscando informar sobre a sua constituição e localização, assumindo um papel de media-
dor entre o público e os arquivos. Os diferentes tipos de documentos e seu lugar nos arquivos foram deline-
ados no espaço expositivo, apontando os “intocáveis” ou “em trânsito” e ativando a curiosidade do público. 
Além disso, perguntas frequentes recebidas e coletadas durante o evento foram listadas nas paredes para 
enfatizar as expectativas do público em relação ao Arquivo e à própria Bienal. 

Dois anos depois, em 2008, enfrentando problemas financeiros, a 28ª Bienal de São Paulo, sob a curadoria 
de Ivo Mesquita, convidou para uma extensa rede de discussões e reflexões sobre a história do modelo 
da Bienal e seu futuro. Um dos principais objetivos da exposição foi chamar a atenção para o Arquivo 
Histórico Wanda Svevo e a memória da Fundação Bienal. Segundo Mesquita, a ocupação do terceiro andar 
do Pavilhão da Bienal procurou “ativar essa história, sempre aberta a novas leituras e interpretações...”4. 
Além disso, a plataforma de conferências, palestras e painéis teria um papel fundamental entre os com-
ponentes da 28ª Bienal de São Paulo, com o objetivo de “alimentar o Arquivo Histórico Wanda Svevo com 
uma reflexão sistematizada sobre as questões propostas pelo projeto em relação à história e ao papel da 
Bienal de São Paulo hoje, assim como ao modelo de exposição que se multiplicou por toda parte.”5. Foram 
registrados os 17 seminários e mais de 70 conversas com artistas e palestras que estão hoje disponíveis 
no Arquivo. O catálogo da exposição foi publicado no formato de um jornal semanal, onde a artista Mabe 
Bethônico também fez uma contribuição (a série WS/): “tentamos conhecer a personalidade de Wanda 
Svevo... através dos vestígios de sua presença em documentos encontrados nos arquivos... De seus escritos, 
tanto à mão como datilografados, vimos a rotina do dia a dia da produção de algumas Bienais ...”6.

3 BETHÔNICO, Mabe. museumuseu. disponível em:https://www.ufmg.br/museumuseu/bienal/wandasvevo/
4 POR toda parte: 3º andar: plano de leituras. In: Jornal 28b, n.1, 24 out. 2008. p.7.
5 GUIA 28ª Bienal. p. 25
6 JORNAL 28b, n.6, 28 nov. 2008 p.13 e JORNAL 28b, n.8, 12 dez. 2008. p.8

Imagem   3  
Biblioteca Bienais do Mundo, 28ª Bienal de São Paulo. © Amilcar Packer / Fundação Bienal de São Paulo

https://www.ufmg.br/museumuseu/bienal/wandasvevo/
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Para mostrar aos visitantes a informação representada por mais de duzentas bienais, o Arquivo embarcou 
com a curadoria em uma campanha para coletar catálogos do maior número possível de bienais e exposi-
ções periódicas em todo o mundo. A biblioteca Bienais do Mundo (Imagem 3.) foi exibida durante a  28ª 
Bienal de São Paulo e depois levada para a Conferência da Bienal de Bergen no ano seguinte (2009).

Na 31ª Bienal de São Paulo (2014), uma seleção de duplicatas de livros e catálogos da coleção do Arquivo 
compôs uma biblioteca-auditório projetada pela equipe curatorial, na qual o artista Erick Beltrán propôs 
uma intervenção (O que caminha ao lado, Imagem 4.). Ao abrir qualquer um dos livros da biblioteca, o pú-
blico encontrava páginas soltas com desenhos à mão e ilustrações relacionadas ao tema do duplo em várias 
expressões, organizadas em categorias de cores, feitas por membros da União Popular de Mulheres, uma 
comunidade de produtores culturais de Campo Limpo, bairro de São Paulo. Quando a exposição terminou, 
a biblioteca foi doada ao projeto GOMA da associação7.

Em 2013, a 30x Bienal, uma exposição comemorativa dos 60 anos da Bienal foi toda desenvolvida em tor-
no de conteúdo histórico, utilizando imagens do Arquivo8. Ao mesmo tempo, conteúdos do Arquivo eram 
publicados continuamente no site institucional, dando vida às histórias encontradas nos documentos da 
coleção. Mais de 100 postagens contendo curiosidades, estudos e bastidores estão agora vinculadas aos 
perfis das exposições on-line no site da Fundação Bienal que, com a proposta de disponibilizar este conte-
údo histórico, lançou em 2017 uma nova área dedicada à memória de suas trinta e três mostras bienais9. A 
plataforma combina textos, fotos históricas, visitas virtuais, plantas, publicações, pôsteres e outros conte-
údos das exposições.

Outras ações de difusão do Arquivo vêm sendo realizadas pela Fundação. Em 2015, um grupo de estudos 
foi formado para introduzir e aprofundar o conhecimento sobre as Bienais de São Paulo. Como resultado, 
foi realizado o Encontro Aberto - Conversa sobre as Bienais de São Paulo (Imagem 5.). Nele, estagiários do 
7 http://www.bienal.org.br/post/1937
8 http://bienal.org.br/post/263
9 http://www.bienal.org.br/exposicoes

Imagem   4 
O que caminha ao lado, 31ª Bienal de São Paulo © Leo Eloy / Fundação Bienal de São Paulo

http://www.bienal.org.br/post/1937
http://bienal.org.br/post/263
http://www.bienal.org.br/exposicoes
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Arquivo apresentaram um panorama das 31 edições das bienais de São Paulo realizadas até então, dando 
início a uma série de ações de difusão da Fundação Bienal, com o objetivo de compartilhar pesquisas sobre 
sua história e processos de trabalho com estudantes, pesquisadores e jovens interessados em se aproximar 
da arte contemporânea.

Reforçando a importância do Arquivo Histórico Wanda Svevo para a pesquisa em arte e ampliando o acesso 
às pesquisas desenvolvidas em seu acervo, foi realizado em 2017 o Encontro Aberto - conversa com pesqui-
sadores. Quatro pesquisadores frequentadores do Arquivo foram convidados a apresentar o impacto que 
a pesquisa realizada e a documentação encontrada no acervo exerceram sobre seus trabalhos. Nesta oca-
sião, foi produzido um vídeo10 de 5 minutos para divulgação do trabalho de tratamento da documentação 
e disponibilizado online.

Além desses eventos, a Fundação busca também promover o acervo do Arquivo em palestras e eventos 
nacionais e internacionais. Em 2017, a convite do Garage Museum de Moscou, o Arquivo apresentou na 
5ª Conferência Internacional do Garage Museum: The Archive: Savior, Inventor, Witness, a palestra Arquivo 
Histórico Wanda Svevo: An Archive That Was Once Dead, tendo como foco a sua história, as dificuldades 
enfrentadas para a organização de seu acervo, sua recuperação e difusão ao longo dos anos. Com palestras 
realizadas no Arquivo Geral da USP e no Museu da Energia de São Paulo durante a exposição e ciclo de 
palestras Onde os Arquivos Despertam, também em 2017, apresentamos o Arquivo, um pouco de sua his-
tória e o projeto de tratamento integrado da sua documentação. Em 2019 foi realizado o Encontro Aberto 
- Tempo Congelado, onde os especialistas em conservação conversaram sobre o congelamento como téc-
nica de preservação de acervos documentais e foi exibido o documentário Dawson City: Tempo Congelado 
(2016), de Bill Morrison (Imagem 6.). Além dessas ações, o Arquivo está aberto também para visitas téc-
nicas agendadas. O serviço de atendimento ao pesquisador possibilita a pesquisa presencial dos acervos, 
bem como o fornecimento de imagens para diversas finalidades, sejam pesquisas acadêmicas, publicações 
10  Arquivo Histórico Wanda Svevo (YouTube)
https://www.youtube.com/watch?v=JjYnGAbFHfA&list=PLkSoqxCZ9sGcXrDX5nGJJ1IqmhAvBOGVV&index=13

Imagem   5
Encontro Aberto - Conversa sobre as Bienais de São Paulo. © Pedro Ivo Trasferetti / Fundação Bienal de São

https://www.youtube.com/watch?v=JjYnGAbFHfA&list=PLkSoqxCZ9sGcXrDX5nGJJ1IqmhAvBOGVV&index=13
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ou exposições. Acreditamos que o Arquivo Histórico Wanda Svevo está, desta forma, cumprindo sua função 
original, idealizada por Wanda, de tornar vivos os registros da Bienal de São Paulo, alimentando, em um 
processo contínuo, a produção de conhecimento sobre arte contemporânea, transformando seus docu-
mentos em novas fontes de informação quando incorpora os resultados das pesquisas desenvolvidas em 
seu acervo ou quando novos conteúdos são gerados para publicações, sejam elas institucionais ou não 
(Imagem 7).

 
Imagem   6

Encontro Aberto - Tempo congelado. © Daniel Malva/ Fundação Bienal de São Paulo

 
Imagem   7

Alguns títulos produzidos com pesquisas no Arquivo Histórico Wanda Svevo e doados ao acervo.



  Ana Mattos Porto Pato 
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Ana Mattos Porto Pato 
 

Curadora, pesquisadora e professora, assumiu em maio a Coordenação do Memorial da Resistência de 
São Paulo, com formação em Comunicação Social, em produção de eventos e de exposições de arte con-
temporânea, Ana Pato é uma grande difusora dos arquivos, sob a perspectiva da arte. Conhece arquivo 
por dentro. Sua primeira experiência aconteceu na Associação Cultural Vídeobrasil, onde trabalhou duran-
te 12 anos e ingressou no universo da arte e também no ambiente labiríntico do arquivo.

Ali fui infectada pelo “mal de arquivo” nessa instituição que possui um dos maiores acervos de 
vídeoarteda América Latina. Quando eu comecei a trabalhar lá, um dos projetos que realizei 
foi o de sistematização, organização e digitalização daquele acervo audiovisual, que, aliás, é 
atividade complicadíssima. Fiquei encantada com o arquivo. Ali dentro, é como se estivesse 

entrando por um “portal”. Fiquei encantada com o tempo dentro do arquivo, pois a gente sai de 
uma situação frenética e ali leva o choque, com a sensação de estar “fora do tempo”. Há um encanto nisso. 

Entretanto, o “dentro” de um arquivo é um universo. Infinito. Dedica-se à pesquisa acadêmica a mergulhar 
no universo da arte desde a perspectiva dos arquivos. Enxerga o arquivo por uma ótica, digamos, “inverti-
da” ou crítica.

Busco entender as relações de poder que definiam as categorias da história da arte e que se re-
velam na atividade de descrição, na escolha das palavras-chave, no processo de indexação. Isto 
me impactou muito. Começo a entender a importância da sistematização a partir da arte. Isso 
resulta no meu projeto de mestrado na Faculdade Santa Marcelina em que busco compreender 

a sistematização das informações a partir da arte.

O protocolo de entrada de Ana Pato na discussão sobre os arquivos vem, portanto, de uma linha da história 
da arte.

 
A história da arte há muito tempo discute o conceito de arquivo. Tem uma tradição para se 
pensar isto. A corrente de artistas ligada a arquivos é forte aqui no Brasil. Encontrei na biblio-
grafia dos arquivistas uma arquivista na universidade que promove residências de artistas em 
arquivos. Portanto, no campo da arte, a ideia de arquivo está muito ligada à história da arte e 

aos conceitos de apropriação, coleção e da citação, que é esse uso de outras fontes, é construção 
de uma narrativa a partir de matéria de terceiros.

Foto: Equipe CDAP/APESP
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“Apropriação é compreendida como um procedimento alegórico. Corresponde ao 
ato de apropriar-se de uma imagem, de um texto da ou na obra de outro autor, 

confiscando o seu significado, esvaziando-o de seu conteúdo inicial e sobrepondo 
uma nova autoria às autorias originais”.

“A citação também corresponde ao ato de apoderar-se de coisas alheias. Seu 
método, porém, pressupõe a referência à fonte original”. 

(Ana Pato Literatura expandida: arquivo e citação na obra de Dominique Gonzalez-Foster, p. 42)

Capa do Livro Literatura expandida: arquivo e citação na obra de Dominique 
Gonzalez-Foerster, de Ana Pato, editado por Sesc e Associação Videobrasil, 2012

“Imagem capturada de trecho do livro “Literatura 
expandida...””, p. 48.

Imagem capturada de trecho do livro “Literatura 
expandida...”, p. 40
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Para dar conta desses infinitos arquivísticos, Ana Pato recorre à filosofia e, principalmente, à arte, pois só 
esta pode fazer caber infinitos e gestos minimalistas e produzir uma grande arte.

No campo da arte, muitos autores vão olhar a produção artística, a operação do artista do pon-
to de vista do arquivo. Tem artistas que trabalham tanto na formação de arquivos quanto na 
desconstrução de arquivos, na crítica ao arquivo, sempre no contexto da memória, do trauma; 
é nesse contexto em que a arte vai olhar para o arquivo. Esse foi o tema que trabalhei nos meus 

estudos e que vai desaguar no conceito de “Literatura expandida”.

Em geral, os arquivos são ambientes sisudos, muitas vezes fechados. É difícil se pensar em fazer arte a partir 
de algo sem qualquer apelo estético, como é o documento de arquivo. Como o artista apresenta o arquivo 
por meio de sua arte?

Quem trabalha em arquivo não tem ideia da força que ele exerce sobre quem está de fora.
É um pensar e um agir sobre os arquivos. O artista olha o documento para colocá-lo em movi-
mento, esse é o potencial da arte, é mais físico. Para o artista, ele pode consultar 400 fontes e 
ele vai olhar uma, e aquilo vai bastar. E sobre ele fará a sua produção. Não tem nada a ver com 

volume, com série, é outra perspectiva.

Os trabalhos de Ana Pato demonstram um compromisso com os arquivos e com a história do povo 
brasileiro. Não é, portanto, arte meramente diletante e contemplativa, mas engajada. Os seus traba-
lhos em arquivos baianos são bons exemplos: envolveram coletivos, soaram como um brado e deixou 
efetivos legados nas instituições. O mesmo perfil de trabalho transparece na exposição Meta-Arquivo 
(1964-1985), na capital paulista.

Identifico arquivos e acervos ou temáticas que estejam em situação de risco. Não apenas risco 
físico, mas de visibilidade. Os arquivos carecem de visibilidade, não só aqui no Brasil. É preciso 
encontrar formas de tornar os documentos visíveis. A arte tem esse potencial.

Fui convidada a ser curadora da 3ª Bienal da Bahia [2014] que tinha como proposta constituir um 
arquivo que não existia. Como pensar essa instituição a partir da prática do artista? Ali eu tive uma experi-
ência muito importante.

É importante fazer esse contato com a rede de arquivos no Brasil. Temos dificuldade para localizar a docu-
mentação que é fragmentada, não é fácil ligar os pontos.

Me interessa fazer esses grupos de trabalho que requerem bolsas para pesquisar a documentação a par-
tir de um tema. Fazemos uma imersão em arquivos, reunimos ali um grupo de artistas que fará contato 
com os documentos. O que será feito disso, é questão de cada um. O olhar de cada um é diferente. Não 
tem nada a ver com a exposição de documentos. Eles se expressam sob outra linguagem. Veja, na expo-
sição Meta-arquivo não expusemos os documentos de arquivo, mas a alma deles está ali, as informações 
estão ali.

Trabalhamos com inquéritos policiais de perseguição a pessoas negras, pesquisa sobre genocídio indígena 
por meio de desenhos, com a equipe de antropologia forense que pesquisa a ossada da vala de Perus, com 
Comissões da Verdade.

Artista versus arquivista?

O artista não consegue trabalhar no arquivo sem a relação de parceria. O artista termina se vin-
culando à instituição.  Cria relação de empatia. O arquivo é muito fechado. Se chegar com em-
páfia, as portas se fecham. Os artistas necessitam do apoio e indicações dos arquivistas, senão 
eles vão ficar anos procurando. Precisam de pistas. Eu não vejo conflito. Além do mais, houve 

muitas mudanças nos arquivos. Antes se tinha uma relação de guardião, do poder e de identifica-
ção com a instituição, não querer que aquilo seja mostrado. Isso já mudou um pouco. No Brasil, acho que a 
Lei de Acesso à Informação teve impacto nos arquivos. Eu não vejo apenas uma prática arquivista do artista, 
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mas uma prática historiadora. Há um interesse do artista em engajamento com a história, com um olhar 
para sua própria história. Proponho um processo colaborativo para entender a história brasileira. 

A entrevista com Ana Pato nos oferece uma oportunidade de convívio em um ambiente de arquivo muito 
particular. Inusitado. Uma visão mais expandida dos arquivos nesse seu diálogo (incômodo?) com a arte. 
Sim, uma relação que instiga, estimula, incomoda e nos agrada. Afinal, nos arquivos busca-se a ordem, a 
seriação, a vinculação implacável, o controle de vocabulário, a hierarquização rigorosa a espelhar institui-
ções, a conservação isolacionista.

Para a Revista do Arquivo é uma honra abrigar em suas páginas essa grande difusora dos arquivos.

Aspecto da exposição Arquivo e Ficção na 3ª Bienal da Bahia. Imagem extraída de:http://noosfero.
ucsal.br/institucional/noticias/bienal-bahia-acervo-da-ucsal-na-exposicao-arquivo-e-ficcao

Aspecto da exposição Meta-Arquivo 1964 - 1985. Cópia de imagem extraída de matéria da 
Revista Arte! Brasileiros, de 13 de setembro de 2019

Foto: Julio  Kohl
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Capa dos Anais do IV Seminário Internacional Arquivos de Museu

Nesse sentido, destacamos seu comentário sobre a importância de observarmos a 
capacidade de emocionar e de problematizar dos documentos, revelada pelos artis-
tas e que difere da natureza testemunhal e informacional descrita e analisada pelos 
arquivistas. Em suma, o objetivo da mesa Arte e Arquivo: residências artísticas como 
ativadoras de arquivos e bibliotecas foi discutir novas formas de exploração dos ar-

quivos e bibliotecas, tendo a arte contemporânea e as experiências com artistas nos 
arquivos como temática.

 (Comentário Ana Pato. Constante dos Anais do IV Seminário Internacional Arquivos de Museu e Pesquisa, p. 151.)

A temática do arquivo tem sido amplamente 
discutida no campo da arte, e artistas e cura-
dores têm se voltado aos arquivos como fonte 
de pesquisa e produção. O início do século 21 
impulsionou uma série de exposições e publi-
cações dedicadas às práticas artísticas liga-
das ao arquivo. Não há como negar a valiosa 
contribuição engendrada pelos curadores e 
artistas na organização de exposições, coló-
quios e publicações sobre o tema. Entretanto, 
é fundamental considerar que, para operar 
uma mudança na forma de organizar os ar-
quivos, será necessário rever a posição dos 
arquivistas e documentalistas no campo da 
arte contemporânea.

Assim, para repensarmos os arquivos, as bi-
bliotecas e seus usos, é essencial procurar-
mos pistas, dentro de um panorama global 
e transdisciplinar. É nesse entremeio que a 
exploração do arquivo pelo artista pode co-
laborar de forma bastante proveitosa, seja 
na valorização cultural do arquivo ou mes-
mo no estabelecimento de novos critérios de 
organização e visibilidade dos documentos e 
imagens do arquivo. Enquanto, para os ar-
quivistas e documentalistas, os documentos 
são descritos e analisados por sua natureza 
testemunhal e informacional, para os artis-
tas, os documentos possuem, ainda, a capa-
cidade de emocionar e de problematizar. O 
reconhecimento dessa qualidade revela uma 
dimensão até então oculta para a arquivísti-

ca e tem como potencial criar caminhos para possibilitar o –– dos arquivos e bibliotecas, tendo a arte contem-
porânea e as experiências com artistas nos arquivos como temática.  (GT Arquivos de Museus e Pesquisa)

Arte e arquivo: residências artísticas como ativadoras de arquivos e 
bibliotecas* 

* Anais do IV Seminário Internacional Arquivos de Museu e Pesquisa: A formação interdisciplinar do documentalista e do conservador / Coordenação editorial Ana 
Gonçalves Magalhães... [et al.]; Textos MillardSchisler... [et al.]. São Paulo: Grupo de Trabalho Arquivos de Museu e Pesquisa, 2017. 
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Mais Ana Pato 

Sobre a exposição Meta-Arquivo: 1964-1985, ver:
 •   Canal do Bob Fernandes                                                                                            
      https://youtu.be/74-5OsuWpSI

 • Revista Arte! Brasileiros (13 de setembro de 2019)                                                                         
     https://artebrasileiros.com.br/arte/exposicoes/a-pratica-artistica-como-pratica-historiadora/

Sobre a exposição Arquivo e Ficção na 3ª Bienal da Bahia:
               • Vídeo sobre a exposição: 
                   https://vimeo.com/112207147

Leia os artigos:
 
 • Pato, A., & Bethônico, M. (2020). 
 Perguntar é saber: Meta-Arquivo 1964-1985. MODOS, 4(2). 
 doi:https://doi.org/10.24978/mod.v4i2.4587

 •  PATO, Ana; KOYAMA, A. C.
 Dossiê temático: “Diálogos desviantes no arquivo: das experimentações artísticas à educação das  
 sensibilidades”. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2019, v.32. p.189.
 http://revista.arquivonacional.gov.br/index.php/revistaacervo/issue/view/79

 • O destino incerto dos acervos policiais
  Revista Pesquisa Fapesp, 260, p. 87 a 90, de outubro de 2017.
 https://mail.notes.na.collabserv.com/data1/22331470/22895944.nsf/0/28f12f48622fb88680665 
 d794dcc1233/Body/M2/087-090_museus-de-med-legal_260.pdf?OpenElement

 • Arte Contemporânea e arquivo, reflexões sobre a 3ª Bienal da Bahia
 Revista CPC, São Paulo, n.20, p.112–136, dez. 2015.
 https://mail.notes.na.collabserv.com/data1/22331470/22895944.nsf/0/28f12f48622fb88680665 
 d794dcc1233/Body/M3/Artigo%20Ana%20Pato_RevistaCPC.pdf?OpenElement

Para ter acesso à tese de doutoramento
 • Arte Contemporânea e Arquivo: Como tornar público o arquivo público?
 https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-13062017-115843/pt-br.php

https://youtu.be/74-5OsuWpSI
https://artebrasileiros.com.br/arte/exposicoes/a-pratica-artistica-como-pratica-historiadora/
https://vimeo.com/112207147
https://mail.notes.na.collabserv.com/data1/22331470/22895944.nsf/0/28f12f48622fb88680665d794dcc1233/Body/M2/087-090_museus-de-med-legal_260.pdf?OpenElement
https://mail.notes.na.collabserv.com/data1/22331470/22895944.nsf/0/28f12f48622fb88680665d794dcc1233/Body/M2/087-090_museus-de-med-legal_260.pdf?OpenElement
https://mail.notes.na.collabserv.com/data1/22331470/22895944.nsf/0/28f12f48622fb88680665d794dcc1233/Body/M3/Artigo%20Ana%20Pato_RevistaCPC.pdf?OpenElement
https://mail.notes.na.collabserv.com/data1/22331470/22895944.nsf/0/28f12f48622fb88680665d794dcc1233/Body/M3/Artigo%20Ana%20Pato_RevistaCPC.pdf?OpenElement
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-13062017-115843/pt-br.php
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CENTRO DE MEMÓRIA DO INSTITUTO BUTANTAN: HISTÓRICO E ALGUNS 
ASPECTOS SOBRE DIFUSÃO
 

Suzana Cesar Gouveia Fernandes1*  

Olga Sofia Fabergé Alves2** 

Audrea dos Santos Santana3*** 

Breve histórico da formação do Arquivo

O embrião da criação de um Arquivo que refletisse as atribuições institucionais ao longo do tempo, teve iní-
cio na década de 1980, fruto das atividades da Comissão Interna: “Grupo de Trabalho para o levantamento 
do material de caráter histórico para o futuro Museu Histórico do Instituto Butantan”. A referida Comissão 
se reuniu entre os anos de 1979/81 e centralizou as ações de levantamento e transferência para um único 
espaço comum dos objetos de laboratórios de pesquisa e produção, audiovisuais provenientes de outros 
órgãos, mas com temática relacionada à Saúde Pública e ao próprio Butantan, e documentos textuais das 
áreas administrativas e científicas.

Sob a liderança de Jandira de Oliveira, entre os anos de 1980/83,houve uma primeira tentativa de orga-
nização de um acervo histórico, apoiado pela Diretoria de Bruno Sorensen, que oficializou a criação do 
Museu Histórico, dos painéis do passeio público denominado Museu de Rua e do Tombamento das edifi-
cações históricas do Instituto Butantan pelo Condephaat, todos processos vinculados à comemoração dos 
80 anos da instituição. As ações referentes ao arquivo haviam sido pensadas no contexto das orientações 
do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP), vinculado ao Arquivo do Estado, que tinha por 
interesse naquele momento: 1. Assegurar a proteção e preservação dos documentos do Poder Público es-
tadual; 2. Harmonizar as fases dos documentos, de acordo com os órgãos produtores; 3. Facilitar o acesso 
aos documentos públicos.

Nos anos seguintes, a responsabilidade quanto à gestão dos documentos já identificados ficou a cargo do 
Centro de Desenvolvimento Cultural, sob a Direção de Henrique Moises Canter, que manteve o contato com 
o SAESP até quando o mesmo, no final da década de 1980, sugeriu a criação de Comissões de Avaliação 
de Documentos de Arquivo das Secretarias – CADA, motivando a criação do Grupo de Trabalho Interno: 
“Políticas dos Arquivos do Instituto Butantan”, que se reuniu entre os anos de 1989/91. Essa Comissão tra-
balhou mais no sentido de organizar os documentos que já haviam sido incorporados ao Arquivo desde o 
final da década de 1970.

Sem a participação sistemática de arquivistas ou de historiadores como responsáveis, o arquivo passou a 
fazer parte da mesma Reserva Técnica do acervo Museológico, todos sob a guarda do Museu Histórico, si-
tuação que perdurou até a criação do Núcleo de Documentação do Instituto Butantan (Decreto No. 33.315 
de 5 de janeiro de 2010) que tinha como missão: 1. Reativação das ações coordenadas entre o SAESP e o 
Instituto Butantan – participando com mais sistemática da CADA, aplicando a Tabela de Temporalidade dos 
documentos das Atividades Meio, participação na elaboração da Tabela de Temporalidade das Atividades 
Fim e identificando a documentação permanente; 2. Reavaliação dos tipos documentais que fazem parte 
do Arquivo; 3. Ampliação do acesso à documentação por meio de programas continuados de conservação 
preventiva e atendimento aos pesquisadores.

O Núcleo de Documentação promoveu a primeira separação metodológica de tratamento e gestão entre 
o acervo arquivístico e museológico, identificando e organizando a massa documental acumulada, orga-
nizando-a em Fundos, Coleções e Arquivos Pessoais que totalizam 320 metros lineares de documentos 

1 Diretora Técnica I 
2 Vice Diretora 
3 Arquivista do Centro de Memória do Instituto Butantan/Secretaria de Estado da Saúde-SP
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textuais, 17.000 documentos fotográficos (fotografias, diapositivos, negativos e álbuns), 1.200 documentos 
cartográficos (mapas e plantas), 330 documentos iconográficos (ilustrações, desenhos e gravuras), e cerca 
de 450 documentos sonoros e audiovisuais, circunscritos entre as datas limites de 1892-2017.

Além disso, o Núcleo de Documentação sistematizou as ações de gestão documental no Instituto Butantan 
nas áreas cultural e científica, promovendo oficinas, palestras e reuniões presenciais com a participação de 
pesquisadores e corpo administrativo.

Com o objetivo de criar protocolos de gestão do patrimônio material institucional e ampliar as ações de 
captação, organização, conservação e difusão do patrimônio institucional, em 2019 foi criado o Centro de 
Memória do Instituto Butantan (Decreto No. 64.518 de 10 de outubro de 2019),setor responsável pela ges-
tão dos acervos Museológicos e Arquivísticos permanentes e da difusão dos mesmos por meio da pesquisa 
e produção de conhecimento, acrescentando às suas atribuições a gestão de um acervo de pouco mais de 
2.000 instrumentos e equipamentos científicos de laboratórios, mobiliários e equipamentos de escritório, 
e de equipe relacionada à pesquisa em história da ciência.
 

Desafios da gestão documental 

Hoje, o Centro de Memória incorporou as antigas atribuições do Núcleo de Documentação no que diz 
respeito à gestão e preservação do acervo permanente da instituição, bem como da orientação nas ações 
voltadas à gestão documental e conscientização sobre essas normativas. 

No que diz respeito à gestão documental, estreitamos nossa comunicação com os demais setores e labo-
ratórios realizando diagnósticos e aproveitando seus anseios e questionamentos para promover oficinas 
sobre o uso do plano de classificação e Tabela de Temporalidade das Atividades Meio, sobre as formas 
adequadas de descarte e conservação de documentos, mediando o contato da instituição com os repre-
sentantes da CADA da Saúde.

Um dos debates que produzimos, ainda como Núcleo de Documentação, versou sobre a gestão e preser-
vação de documentos digitais com a palestra “Preservação Digital: desafios e ferramentas” de Humberto 
Innarelli (Arquivo Edgard Leuenroth – IFCH/Unicamp), cujo objetivo foi fazer a primeira sensibilização sobre 
o tema e inseri-lo nas demandas da instituição.

Estamos focados, neste momento, na gestão do acervo fotográfico nato-digital produzido pela instituição,  
a fim de normatizar e direcionar melhor seus fluxos de produção, formatos e preservação.
 

Conquista de reconhecimento das atividades de arquivo na instituição
 
O Instituto Butantan foi criado e permaneceu, ao longo de sua história, fundamentalmente baseado no 
tripé: pesquisa, produção e divulgação – modelo do Instituto Pasteur, da França.

Neste tripé, principalmente pelo fato de o Instituto Butantan estar vinculado à Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo, o Centro de Desenvolvimento Cultural, responsável pelos Museus e pelo Centro de 
Memória é aquele que, ao longo do tempo, recebeu menos atenção e investimento tanto por parte do 
Estado, quanto por parte da Fundação Butantan, refletindo em um quadro com número menor de pesqui-
sadores e funcionários especialistas, seja em função do quadro de cargos disponíveis, seja em função de 
acordos internos, maior dificuldade na busca de recursos internos e, principalmente, desconhecimento da 
prática da área cultural no geral.

Mesmo assim, após alguns anos de atividades do Núcleo de Documentação e por meio de estraté-
gias gerais de sensibilização, bem como por meio do cuidado maior com o acesso ao acervo –o que 
resultou em normas de consulta claras, documentos padrão para o uso de imagens, de documentos 
com sigilo parcial e entrevistas, além de normativas relacionadas ao referenciamento do acervo ins-
titucional em publicações, exposições, artigos, apresentações etc. – há um reconhecimento maior 
da comunidade interna, no que diz respeito ao nosso meio de atuação e relevância institucional.
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Nos últimos anos, em nossos projetos financiados (ADAI - Apoio ao Desenvolvimento de Arquivos Ibero-
Americanos e PROAC - Programa de Ação Cultural) incluímos, em nossas contrapartidas, a apresentação dos 
resultados para a comunidade interna, apresentando ora a definição dos Fundos contemplados, indicando 
qual a metodologia arquivística e suas vantagens para a preservação das informações, ora as estratégias 
utilizadas para a conservação, mostrando as diferentes áreas que têm como objetivo de pesquisa o arquivo, 
e ora os resultados alcançados, justificados na facilitação e ampliação do acesso.

Desde 2018, o Instituto Butantan oferece também, junto com a SES-SP, um Curso de Especialização cujo 
enfoque da área cultural está relacionado à Museologia, Educação não formal, História das Ciências e 
Patrimônio Cultural, onde a equipe do Centro de Memória, em conjunto com a equipe do Museu de Saúde 
Pública Emílio Ribas, ministra aulas de Arquivologia, Conservação e Acondicionamento, Gestão Documental 
e História Oral, promovendo visitas técnicas a outras instituições de guarda e gestão de documentos pú-
blicos e privados, incluindo o próprio Centro de Memória e Museu Emílio Ribas. Os alunos do Curso de 
Especialização, bem como os nossos alunos bolsistas PIBIC/CNPq também produziram artigos e trabalhos 
finais divulgando os acervos e as pesquisas realizadas em nossas áreas de atuação.
 

Sensibilizar é preciso

Desde o início do Núcleo de Documentação (NDOC), mas com maior ou menor intensidade, nos compro-
metemos a realizar várias ações diferenciadas, para públicos também diferenciados, com o objetivo de 
atingir um maior número de pessoas.

Neste cenário a Gestão Documental foi a atividade que centralizou as principais ações de difusão de nossas 
atividades. Entre 2011/13 agendamos o máximo de visitas presenciais aos laboratórios de pesquisa, áreas 
administrativas e do cultural, a fim de conversarmos com tranquilidade com os gestores sobre a importân-
cia do uso da Tabela de Temporalidade e da necessidade criteriosa do descarte da documentação meio, 
bem como sobre o levantamento de documentos da atividade fim que porventura ainda estivessem guar-
dados nas unidades de pesquisa.  Neste período, realizamos também 3 grandes reuniões de sensibilização, 
uma para cada área descrita acima, destinadas ao corpo administrativo, esclarecendo o comprometimento 
do NDOC em participar da gestão como unidade apoiadora.

Mantivemos as visitas aos laboratórios auxiliando na aplicação da Tabela da Atividade Meio, colhendo da-
dos para a elaboração da Tabela da Atividade Fim e ajudando as áreas na organização de seus documentos, 
atividade que resultou na proposta de ações semestrais que variavam entre oficinas de gestão para apli-
cação da Tabela e seminários abertos à comunidade com avaliação e sugestão para novos temas. Entre os 
temas abordados estão Arquivos científicos, Gestão documental e Lei de Acesso à Informação.

Entre o segundo semestre de 2018 e o primeiro semestre de 2019, a proposta de criação do Centro de 
Memória se tornou central no debate interno do Centro de Desenvolvimento Cultural, exigindo de nossa 
parte, muitas reuniões internas e um certo desprendimento com relação às nossas propostas a longo prazo, 
uma vez que a partir do momento em que o Centro de Memória começou a tomar forma internamente, 
passamos a ampliar nosso escopo de atuação.

O trabalho junto aos setores é sempre dinâmico, pois o volume e diversidade documental são grandes, mas 
conseguimos aos poucos nos tornarmos a referência em preservação e conservação de documentos na 
instituição, sendo constantemente chamados para dar orientações e auxiliar na avaliação dos documentos.

Ações que rendem prestígio

Ao longo dos anos as ações de preservação do Centro de Memória fizeram este setor ganhar espaço e po-
demos dizer que hoje o arquivo permanente tem uma participação ativa e estratégica nas ações internas da 
instituição, tendo seu acervo consultado pelos setores nas mais diversas temáticas, desde ações comproba-
tórias, como o tombamento de seus edifícios e entorno, pesquisas sobre seus bens patrimoniais, desenvol-
vimento dos processos de produção de imunobiológicos, entre outros, até projetos e ações de cunho cul-
tural. Diretoria, Imprensa, comunicação, engenharia e museus, são as áreas que mais consultam, atuando 
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como parceiras na organização e desenvolvimento de projetos comuns de divulgação da instituição, exposi-
ções, produção de materiais didáticos e de divulgação, apresentações oficiais e produtos internos.

O acervo também é bastante consultado pelo público externo como estudantes, profissionais das áre-
as de humanas e ciências biológicas, e cidadãos que têm sua história vinculada ao instituto, como por 
exemplo os familiares das pessoas que forneciam serpentes ao Butantan, solicitando o acesso das fichas 
de fornecedores.

No último ano tivemos 211 consultas ao acervo sendo 61% da comunidade Butantan e 39% de público ex-
terno. Estamos realizando também uma pesquisa de satisfação a fim de melhorar ainda mais este serviço.
 

Atividades de difusão do Centro de Memória

Realizamos atividades de difusão sistematicamente desde 2017, quando começamos a participar dos even-
tos de comemoração da Semana Nacional dos Arquivos, trazendo para a instituição diversos profissionais 
da área, e realizando oficinas sobre conservação de acervos.  Anteriormente, o acervo e a pesquisa em his-
tória da ciência já haviam se unido para a comemoração dos 70 anos do Prédio Novo quando foi realizada 
a exposição Linha do Tempo destacando momentos de sua história com imagens diversas. Outro projeto 
de grande porte desenvolvido nesta mesma temática, foi a Linha do Tempo Institucional, criada para ser 
uma ferramenta de consulta sobre a história da saúde em São Paulo e no Brasil, da pesquisa em ciência e 
tecnologia, e do Instituto Butantan.

O Centro de Memória, em suas novas atribuições, tem a missão de integrar e ampliar as ações de capta-
ção, organização, conservação e difusão do patrimônio e da história do Instituto Butantan. Neste sentido, 
organizamos uma agenda de atividades para 2020 que inclui seminários e mesas, abertas ao público, que 
versem sobre temas relacionados ao patrimônio institucional: arquitetura, acervos, educação em ciências, 
história da ciência e arquivos públicos. Participaremos da Semana de Ciência e Tecnologia, e em ações in-
ternas com parceiras institucionais, divulgando acervos e as pesquisas já realizadas, e enfocando a história 
do Instituto Butantan nas Redes Sociais.

Nos próximos meses, data do início de comemoração dos 120 anos do Instituto Butantan, será lançado 
o Guia Arquitetônico da Instituição, e estamos trabalhando para lançar também um livro de imagens 
históricas e os Guias dos Arquivos do Instituto Butantan (Centro de Memória e Museu de Saúde Pública 
Emilio Ribas).

O acervo arquivístico do Instituto Butantan é composto por documentos textuais, fotográficos, cartográfi-
cos, audiovisuais e sonoros que registram as atividades da instituição desde sua criação. 

De uma forma geral o arquivo chama atenção pelas fotografias que, via de regra, são utilizadas como re-
curso visual pela sua qualidade e representatividade, servindo de fonte para produtos como apresentações 
oficiais e materiais impressos e didáticos. Recentemente a Comunicação do Instituto Butantan tem procu-
rado muito as fotografias para a produção de audiovisuais e publicações comemorativas.

A Diretoria, para além das imagens, procura o Centro de Memória quando é necessário esclarecimento de 
algum evento, utilizando o acervo como documento comprobatório.

Nos espaços expositivos, temos realizado o empréstimo de documentos, sobretudo imagens, para exposi-
ções e ou ações que integram diferentes áreas, como eventos institucionais sobre vacinação e exposições 
externas. 

O Instituto Butantan além de possuir quatro museus (Museus Biológico, Histórico, de Microbiologia e o 
Museu de Saúde Pública Emilio Ribas) promove atividades culturais itinerantes ligadas à cultura e à divul-
gação científica como a I Feira de Imunização e Vacina, realizada em 2019, e ações educativas em escolas e 
por meio de cursos de extensão e de pós-graduação. 

O arquivo atua sempre em parceria com as demais áreas nestas atividades, fornecendo informações e 
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sendo a base para a criação dos conteúdos. Por sermos um arquivo permanente podemos dar acesso por 
meio de diferentes perspectivas da história e memória institucional, atendendo distintas demandas de 
pesquisa.

Em nossa área de difusão estamos discutindo também novas propostas como curso para professores, expo-
sições virtuais dos acervos já organizados e de projetos concluídos.

Representações em colegiados

Funcionários do Centro de Memória estão presentes em diversas comissões formadas para o desenvol-
vimento de eventos institucionais, como a Comissão dos 120 anos do Instituto Butantan (Portaria IB Nº 
026/2019) e a Comissão da ESIB - Escola Superior do Instituto Butantan (Decreto nº 64.029 27 de dezembro 
de 2018 e Portaria IB nº 22/2019), além da participação constante nas reuniões do Grupo de Brigadistas e 
na CIPA/COMSAT do Instituto Butantan.
 

Para saber mais sobre o Centro de Memória
 
Entre em nosso link no site do Instituto Butantan e conheça mais sobre nossas atividades, nosso acervo e 
sobre como consultá-lo: http://www.butantan.gov.br/centro-de-memoria/sobre

http://www.butantan.gov.br/centro-de-memoria/sobre


  Cristiane D' Avilla 
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ALGUMAS EXPERIÊNCIAS DE DIFUSÃO DE ARQUIVO NA CASA DE OSWALDO 
CRUZ/FIOCRUZ
Cristiane d’Avila1

Primeiros passos
 

Em junho de 2017, quando ingressei no Departamento de Arquivo e Documentação (DAD) da Casa de 
Oswaldo Cruz2, como a primeira jornalista do setor3, propus-me a identificar e elencar as ações de difusão 
do acervo realizadas pelos colaboradores desta unidade da Fiocruz. A partir de então, pude observar uma 
série de iniciativas isoladas para a difusão do acervo4 sob a guarda do DAD colocadas em prática nos mais 
diversos formatos e suportes: DVDs multimídia, sites temáticos, livros impressos (edições especiais resul-
tantes de pesquisas históricas, ricamente encadernadas, com textos, fotos e ilustrações), exposições, filmes 
documentários de curta e média metragem, artigos científicos, entrevistas para a imprensa sobre pesquisas 
em andamento, etc.

A avaliação do contexto propiciou a compreensão da dinâmica de trabalho dos historiadores, arquivistas 
e cientistas sociais e a constatação de que há por parte de todos a preocupação em divulgar a pesquisa, 
ampliar o acesso aos documentos e expandir o conhecimento sobre a temática da instituição, ou seja, a 
história das ciências e da saúde no Brasil. Desse passo inicial, segui à elaboração de um rol de ações de 
comunicação que poderiam ser realizadas no curto, médio e longo prazos visando à divulgação do acervo 
para públicos não necessariamente acadêmicos e especializados.

Dentre as iniciativas elencadas e incluídas em Planos Anuais e Plano Quadrienal da COC (documentos re-
lativos ao Planejamento Estratégico da instituição), destaco algumas que considero relevantes para a di-
fusão arquivística, tanto pelos suportes nos quais foram realizadas, como pela repercussão que alcança-
ram. Tais iniciativas são a produção de textos jornalísticos sobre os arquivos e coleções sob a guarda do 
DAD em blogs de divulgação científica da história, com destaque para a colaboração na Brasiliana Fotográ-
fica (brasilianafotografica.bn.br) e no Café História (cafehistoria.com.br); a participação do DAD, pela pri-
meira vez, em evento nacional de divulgação científica; e a produção de vídeo de divulgação do acervo5. 

 

Parcerias
 

A parceria mensal com o Café História foi iniciada em 2019 como parte das propostas de difusão do acervo 
arquivístico. O primeiro artigo, publicado em fevereiro, teve como tema o acervo do antropólogo Anthony 
Leeds6. Dirigido principalmente a historiadores, pesquisadores e estudiosos interessados nos temas da His-
tória, o blog registra números que indicam o interesse pelos artigos inéditos ali publicados. Editado pelo 
jornalista, doutor em História e professor da Universidade de Brasília (UNB) Bruno Leal Pastor, recebeu des-
de que foi criado, há 11 anos, mais de 22 milhões de acessos. Suas páginas contabilizam entre três e cinco 
mil visitas, diariamente.

Na tabela abaixo estão listados os artigos inéditos de minha autoria publicados até novembro de 2019. A 
tabela (IMAGEM 1) aponta a data da publicação, o número de acessos e de usuários que acessaram o texto 
1 Jornalista, doutora em Letras e mestre em Comunicação Social pela PUC-Rio. Tecnologista em Saúde Pública da Fiocruz, onde atua no Departa-
mento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz. 
2 A Casa de Oswaldo Cruz é a unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz dedicada à preservação da memória da Fiocruz e às atividades 
de pesquisa, ensino, documentação e divulgação da história da saúde pública e das ciências biomédicas no Brasil. Disponível em coc.fiocruz.br/
institucional/missão-visao-e-valores. 
3 Ingressei na Fiocruz em novembro de 2006. De setembro de 2009 a maio de 2017 fui coordenadora da Assessoria de Comunicação do Instituto 
de Comunicação e Informação Científica em Tecnológica em Saúde (ICICT/Fiocruz). 
4  O acervo arquivístico histórico da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) é um repositório singular da memória e da história ciências e da saúde no 
Brasil. São mais de 100 fundos e coleções dos gêneros textual, iconográfico, sonoro e audiovisual, predominantemente dos séculos XIX e XX. 
Compõem este acervo arquivos de cientistas, sanitaristas, médicos e técnicos que participaram da formulação e execução de políticas públicas de 
saúde no país; conjuntos documentais produzidos e acumulados por instituições que a partir de 1970 passaram a integrar a Fundação; arquivos 
de entidades já extintas de natureza privada da área da saúde e fontes relativas à formação do Sistema Único de Saúde (SUS). 
5 Deixarei para uma outra oportunidade destacar as pesquisas de opinião com usuários da Sala de Consulta e da Base Arch (base arquivística da 
COC), em andamento, e a experiência de ministrar o curso livre Difusão de Acervos Documentais, realizado em outubro de 2019.  
6 O artigo foi replicado posteriormente na seção “Vitrine” da Revista do Arquivo Nº 8, do APESPhttp://www.cafehistoria.com.br/favela-visivel-
-anthony-leeds  

http://brasilianafotografica.bn.br/
https://www.cafehistoria.com.br/
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e o tempo de permanência do usuário na página do blog, o que indica que o artigo foi lido. Outro exemplo 
está ilustrado na segunda imagem (IMAGEM 2), que retrata a divulgação de texto sobre os cientistas cassa-
dos em Manguinhos, no período da ditadura militar no Brasil, no Facebook do Café História. Vinte e quatro 
horas após a publicação na fanpage, o artigo foi compartilhado por 1.000 pessoas, recebendo muitos co-
mentários e curtidas. 

Imagem 2 - Print da tela com publicação do artigo na fanpage do Café História

Imagem 1 - Acesso aos artigos publicados no sítio do Café História de fevereiro a novembro de 2019.

Fonte: Café História
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Outro exemplo é a publicação de artigos sobre o acervo fotográfico sob a guarda do DAD na Brasiliana Foto-
gráfica. Repositório voltado à preservação digital lançado em 2015, fruto de parceria da Biblioteca Nacional 
(BN) com o Instituto Moreira Salles (IMS), o portal registrou, até dezembro de 2019, números expressivos: 
mais de 34 milhões de visualizações de páginas, mais de seis mil fotografias disponíveis, mais de seis mi-
lhões de pesquisas realizadas e 225 posts publicados.

O portal apresenta um panorama da fotografia no Brasil desde as suas origens, no século XIX, até as primeiras 
décadas do século 207. A plataforma é colaborativa e recebe contribuições (textos e imagens) de diversas 
instituições nacionais e internacionais com relevante coleção de acervos para a história do Brasil, como Ar-
quivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, Marinha do Brasil, COC/Fiocruz, Arquivo Nacional, Museu Histórico 
Nacional, Museu da República, Fundação Joaquim Nabuco, dentre outras. De 2017 a dezembro de 2019, 
publiquei oito artigos na Brasiliana Fotográfica. Os pesquisadores do DAD Ricardo Augusto dos Santos e 
Aline Lopes de Lacerda são também colaboradores do blog.

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT 2019
 
Outra ação que considero relevante destacar foi a atividade de divulgação científica do DAD realizada na 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 2019, em outubro, no campus da Fiocruz em Manguinhos. 
Com o apoio de profissionais do Serviço de Arquivo Histórico (SAH/DAD) e do Serviço de Conservação e 
Preservação de Documentos (SCPD/DAD), elaboramos os seguintes produtos para uma atividade realizada 
no campus da Fiocruz em Manguinhos: um quebra-cabeça a partir de um negativo de vidro do Castelo 
Mourisco, datado de 1909, sob a guarda do departamento; um jogo de tabuleiro (contendo o caminho 
percorrido pelo documento no arquivo, da entrada à difusão) e um vídeo ilustrando o processo de capta-
ção, conservação, organização, digitalização, acesso e difusão. A atividade foi realizada ao longo de um dia 
e visitada por cerca de 1.000 pessoas, principalmente alunos do ensino Fundamental e Médio (FOTO 1). 

7 PORTAL BRASILIANA FOTOGRÁFICA. Balanço de atividades. Rio de Janeiro, Dez. 2019. Os pesquisadores do DAD Aline Lopes de Lacerda e Ricardo 
Augusto dos Santos também escrevem para a Brasiliana Fotográfica.

Imagem 3 - Artigo “Trilhos sobre a floresta: imagens da construção da E.F. Madeira-Mamoré” publicado em 14 de 
outubro de 2019. A colaboração na Brasiliana inclui pesquisa de imagens no acervo do DAD e pesquisa bibliográfica 
para redação do verbete. Em geral, a pesquisa bibliográfica evidencia as publicações dos pesquisadores da COC sobre 
os temas abordados no artigo jornalístico. 
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Foto 1  - Atividade do DAD na SNCT 2019 intitulada “Nos bastidores do arquivo”. 

Foto: arquivo pessoal

Imagem 04 - Atividade do DAD na SNCT 2019. Acima, à esquerda, detalhe do quebra-cabeça em formato A3 com 
imagem de negativo de vidro do arquivo histórico. Abaixo, à esquerda, print da tela inicial do vídeo de divulgação da 
atividade exibido ao longo do dia no evento. No meio, peças do jogo “Nos bastidores do arquivo”, contendo os seis 
passos do “caminho” percorrido pelo documento no arquivo. Ao lado, o tabuleiro do jogo. Foto: arquivo pessoal.

Foto: arquivo pessoal
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Imagem 05 e 06  - Detalhe do jogo de tabuleiro com os seis passos do 
“caminho” do arquivo.  

Foto 07 - Vídeo produzido por Natalie Rickli, estagiária do Serviço de Arquivo Histórico/DAD, para a SNCT 
2019, com imagens das atividades de captação, conservação, organização, digitalização, consulta e difusão dos 
documentos de arquivo. 

Fotos: Roberto Oscar, Vinícius Pequeno e Jeferson Mendonça

Foto: arquivo pessoal

Filme de difusão do acervo

Uma atividade de destaque foi a produção do vídeo de divulgação do acervo (IMAGEM 7). O filme de 1m25s 
está em fase de finalização, e tem como proposta não apenas revelar imagens históricas do acervo, mas, 
principalmente, destacar as ações de tratamento, conservação, digitalização e organização. O vídeo destaca 
o atendimento na Sala de Consulta, fazendo um convite ao usuário para conhecer o acervo. A proposta é 
permitir o fácil compartilhamento em redes sociais, como Facebook, Whatsapp e Instagram. Acredito que 
a oferta de material informativo em linguagem atual, principalmente em vídeo, pode promover o interesse 
e alcançar maior número de pessoas. 
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Considerações finais

Além de elencar de forma breve as ações realizadas, parece-me essencial apontar que todo esse percurso 
incluiu o que considero a etapa mais difícil do trabalho do comunicador em uma instituição arquivística: 
convencer os colaboradores, sejam gestores ou colegas de setor, sobre a importância de se colocar em 
pauta como medida contínua e sistematizada, no mesmo rol e em nível de igualdade com as ações de 
guarda e conservação, a comunicação. Chamar a atenção da sociedade sobre a relevância dos arquivos 
históricos para a história e a memória de uma coletividade, principalmente em momento de “produção” de 
notícias sem fontes verificáveis e em que há múltiplas forças em disputa pela verdade histórica, parece-me 
fundamental.

Nesse sentido, é necessária e bem-vinda a reflexão sobre o papel de metodologias e práticas comunicacio-
nais para a transformação da maneira como as instituições arquivísticas se comunicam e dialogam com a 
sociedade. Sendo assim, se adotada como parte de uma rotina sistemática de ações atreladas às diretrizes 
destas organizações, a difusão de arquivos, nos mais diferentes formatos, suportes e linguagens e baseada 
em um plano de ações de comunicação, pode vir a reconfigurar a imagem das instituições de guarda do pa-
trimônio nacional e destacar a importância dos arquivos documentais para o fortalecimento da democracia, 
tão cara ao Brasil atual.
    

Etapas do processo de produção do vídeo, a ser lançado em 2020  



 
Isabel Cristina Ayres da 

Silva Maringelli 
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ARQUIVO (D)E MUSEU: DINÂMICA DOCUMENTAL NA PINACOTECA DE 

SÃO PAULO

Isabel Cristina Ayres da Silva Maringelli1

 

A Pinacoteca do Estado abriga, além do acervo de arte, uma biblioteca especializada em artes visuais e o 
Centro de Documentação e Memória. Em 1959, a Biblioteca Walter Wey foi aberta à consulta pública e 
décadas após, em 2006, o Centro de Documentação e Memória (Cedoc) abre suas portas às pesquisas. 
Além do Fundo Institucional, também abriga coleções e fundos privados, relacionados às personalidades e 
instituições no campo das artes visuais no Brasil. O Fundo Institucional abrange a documentação arquivística 
gerada e acumulada pelo Museu, exceto a documentação museológica que é gerida e fica sob a custódia do 
núcleo específico responsável por essa atividade (Núcleo de Acervo Museológico - NAM).

Uma alteração fundamental na gestão do Cedoc diz respeito à mudança organizacional ocorrida em 2014, 
quando a Biblioteca e o Cedoc passaram a atuar sob a mesma coordenação. Esse fato possibilitou a inclusão 
do catálogo dos arquivos no mesmo ambiente que já existia o catálogo da biblioteca o que amplificou o 
acesso ao Cedoc, conforme será descrito mais adiante. Na época, eu coordenava a Biblioteca e a partir 
dessa mudança assumi também a coordenação do Cedoc.

Embora essa união tenha causado impacto nas formas de recuperação da informação, as equipes 
continuaram a trabalhar de forma independente, seguindo as metodologias adotadas para cada área.

A localização do arquivo (Cedoc) na estrutura administrativa da Pinacoteca aparece no fragmento de 
organograma abaixo:

 
Fonte: Elaboração da autora

A biblioteca conta com uma equipe formada por 01 bibliotecário, 01 assistente, 01 auxiliar e 02 estagiários. 
Já o Centro de Documentação dispõe de 02 pesquisadores, 02 estagiários e 01 aprendiz.

 
Tanto o Cedoc como a Biblioteca estão sob a gerência do Núcleo de Acervos, que também gerencia o 
Núcleo de Acervo Museológico e o Núcleo de Conservação e Restauro. Esse agrupamento reflete a preo-
cupação institucional em manter alinhadas as ações relacionadas aos acervos, o que contribui para a trans-
versalidade de ações e discussões.

1 Doutoranda e Mestre em Ciência da Informação (ECA-USP). Coordenadora da Biblioteca e do Cedoc da Pinacoteca de São Paulo, Docente da 
Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, SP – Brasil. E-mail: imaringelli@
pinacoteca.org.br. Lattes: http://lattes.cnpq.br/8625163952217823

mailto:imaringelli@pinacoteca.org.br
mailto:imaringelli@pinacoteca.org.br
http://lattes.cnpq.br/8625163952217823
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Arquivos de museu
 

Os arquivos de museu, bem como a biblioteca, usualmente são setores cuja vocação é apoiar as atividades 
principais das instituições a que pertencem. Contudo, cabe ressaltar que, em alguns casos, essa disposição 
se amplia e ultrapassa os limites desse conceito original. Segundo Wythe (2004) o potencial dos arquivos de 
museu baseia-se em duas funções primordiais: apoiar o desenvolvimento das funções administrativas ro-
tineiras do museu e atender pesquisadores de todas as áreas.  O Cedoc pode ser considerado um exemplo 
dessa situação, pois ao abrir suas portas para o público externo e viabilizar o acesso aos documentos para o 
público em geral, é reforçada a ideia de uma existência autônoma em relação às atividades que desenvolve 
e ao seu público, que não necessariamente é o mesmo público frequentador do museu.

Nesse contexto, pensar as relações documentais existentes na Pinacoteca implica refletir os acer-
vos a partir de alguns pontos de partida básicos:

•	 Documentos gerados e acumulados pelo museu no exercício de suas atividades e custo-
diados pelo arquivo institucional (dossiê de evento expositivo, de atividades educativas, 
correspondências, registros fotográficos etc.);

•	 Coleções e fundos privados custodiados (documentos pessoais, registros fotográficos, 
produção intelectual etc.)

•	 Material bibliográfico2 colecionado pelo museu (biografias de artistas, catálogos de expo-
sições, folhetos, hemeroteca, reproduções de obras de arte, catálogos de leilão, cartazes 
etc.)

•	 Documentos relacionados à gestão do acervo museológico (termo/contrato de aquisição, 
informações sobre proveniência, trâmites de empréstimo, informação sobre participação 
em exposições, laudos de conservação etc.)

Uma vez clarificadas tais relações, torna-se mais evidente a necessidade de criação de mecanis-
mos que permitam o acesso a esses conteúdos, independente do local onde estejam guardados e de qual 
metodologia de tratamento tenha sido adotada, levando-se em conta que pode haver sobreposição de 
tipologias, principalmente no caso do Cedoc que abriga documentos relacionados à memória institucional.

Desafios na era digital
 
Considerando os desafios proporcionados pela produção de documentos digitais, pode-se afirmar que na 
Pinacoteca o Cedoc é visto como um setor estratégico, pois desde 2017 temos planejado ações de cons-
cientização e sensibilização no que diz respeito à produção e recolhimento dos objetos digitais institu-
cionais, tais como palestras, entrevistas individuais. Contudo, devido à complexidade de recolhimento de 
documentos digitais, nem todos os núcleos internos demonstram o mesmo grau de adesão, mas, para 
nosso contentamento, a maior parte dos núcleos tem se mostrado parceira, até porque em alguns casos os 
produtores também são os que realizam as consultas. 

Outro fator que desfavorece nossa atuação no meio digital é o fato de não possuirmos um sistema de ge-
renciamento que controle a produção digital desde o nascimento do documento.  Deste modo, estamos 
conscientes de que certas fragilidades em relação à preservação do documento serão inevitáveis. Tais fra-
gilidades vêm sendo discutidas desde a publicação da nossa Política de Preservação Digital (2017 e 2019).

Um ponto de destaque é a implantação do repositório Archivematica que envolveu todas as áreas de acervo 
da Pinacoteca, onde pudemos ter uma ação estratégica que deu visibilidade ao núcleo e ampliou a comu-
nicação intersetorial.

2 Entende-se documentos do universo bibliográfico como “O escopo relacionado às coleções das bibliotecas. Em um sentido amplo, pode incluir as 
coleções de outras comunidades relacionadas a informações, como arquivos, museus e entre outros.” IFLA (2016, p. 18).
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Comunicação e Difusão
 

 Para a reflexão sobre como os arquivos em instituições museológicas operam, cabe definir concei-
tos da área museológica, como por exemplo, da documentação. A documentação em museus “envolve o 
desenvolvimento e utilização de informações sobre os objetos que fazem parte do acervo e os procedimen-
tos que auxiliam a sua administração” (CIDOC-ICOM, 2014, p. 19). Além da guarda de documentos sobre os 
itens que possui, o museu também produz informações sobre eles.

No âmbito da extroversão de acervos, pode-se definir a comunicação em museus como:

No contexto dos museus, a comunicação aparece simultaneamente como a apre-
sentação dos resultados da pesquisa efetuada sobre as coleções (catálogos, arti-
gos, conferências, exposições) e como o acesso aos objetos que compõem as co-
leções (exposições de longa duração e informações associadas). Esta perspectiva 
vê a exposição não apenas como parte integrante do processo de pesquisa, mas, 
também, como elemento de um sistema de comunicação mais geral, compreen-
dendo, por exemplo, as publicações científicas. (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, 
p. 37).

Segundo os autores, a comunicação é um processo abrangente que envolve a disseminação das 
pesquisas e o próprio acesso aos objetos.

Na área de arquivos a questão não é abordada de forma diferente, pois o tratamento documental 
requer a manutenção do contexto de produção dos documentos e as atividades de classificação, arranjo 
e descrição também envolvem a produção de informações sobre o acervo. Bellotto (2004) apresenta três 
facetas da atividade de difusão: editorial, cultural e educativa. A partir dessa concepção, elencaremos a 
seguir algumas ações desenvolvidas.

Difusão editorial
 

 Em 2018 foi publicada a primeira versão do Guia do Acervo, instrumento de pesquisa que descreve 
brevemente todo o acervo, disponível para consulta no Portal da Biblioteca e do Cedoc.3

O Portal congrega as seguintes bases de dados: acervo geral da biblioteca, o arquivo institucional e 
a base das coleções e fundos privados. Nele é possível realizar a busca integrada em todos esses acervos, 
que compartilham os mesmos vocabulários controlados.

Além das bases de dados de acervo, integra o portal a base de dados de eventos. Nessa base estão 
registrados todos os dados dos eventos da Pinacoteca. A última revisão global foi finalizada em dezembro 
de 2019 e os dados atualizados ficarão disponíveis para consulta em breve. Existe um projeto em conjunto 
com a curadoria do museu, que visa tornar visíveis esses eventos e documentos a eles relacionados por 
meio de realização de uma publicação.

A Pinacoteca publica de forma impressa a programação quadrimestral de todos os eventos promo-
vidos pelo museu. O livreto reserva um espaço para a Biblioteca e para o Cedoc publicarem não só seus 
eventos, mas também uma imagem de destaque do acervo e texto informativo. Sempre buscamos publicar 
imagens de documentos relacionados aos eventos da instituição, para fazer, de certa forma, um convite ao 
visitante para conhecer esse acervo.

Difusão cultural
 

 Sempre que possível são realizados eventos com a finalidade de debater questões da área, tais 
como os Seminários que desenvolvemos de 2011 a 2016, em parceria com o Sesc São Paulo. Em 2017 rea-

3 Biblioteca Walter Wey e Centro de Documentação e Memória. http://biblioteca.pinacoteca.org.br:9090/site/php/index.php?lang=pt

http://biblioteca.pinacoteca.org.br:9090/site/php/index.php?lang=pt
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lizamos eventos em parceria com a Arq-SP, dentre outras.

Não temos realizado exposições exclusivamente com itens documentais, como já foi feito no pas-
sado. Contudo os documentos podem fazer parte de exposições promovidas pela curadoria sempre que 
desejado.

Difusão educativa
 

 Recebemos visitas técnicas no Cedoc sempre que nos é solicitado. Geralmente as visitas são reali-
zadas para conhecimento dos procedimentos técnicos adotados na instituição.

Internamente são realizadas ações de sensibilização em relação à política de recolhimento e trata-
mento do acervo digital.

Considerações finais
 

 Sendo um arquivo de museu, o Cedoc da Pinacoteca está em um ponto estratégico da instituição, 
ainda que as atividades primordiais do museu estejam relacionadas à comunicação do acervo museológico, 
seja por intermédio das exposições do acervo ou exposições temporárias com itens de terceiros.

Embora a criação do Cedoc tenha se dado em momento tardio, quando o museu completava 100 
anos, o desejo de reunião dos documentos institucionais estava presente na ação de diversos diretores e 
membros da equipe, o que favoreceu a reunião de documentos produzidos durante toda a existência da 
Pinacoteca.

Espera-se no futuro a ampliação da equipe para que pesquisas que explorem o acervo documental 
possam ser realizadas pela equipe do Cedoc, que convive diariamente com esses documentos e histórias 
que fazem parte da história das artes visuais na cidade e no Estado de São Paulo.

Também se recomenda que o campo dos arquivos em museus seja mais estudado, pois esse acervo 
é tão rico quanto desconhecido. No próprio âmbito da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, os museus 
que fazem parte do Sistema Estadual de Museus mantêm arquivos, mas não há articulação entre esses 
departamentos, ao contrário das bibliotecas de museus que possuem um grupo de trabalho. Sugere-se a 
criação de uma rede ou grupo de trabalho que possa fortalecer os diálogos em torno de questões comuns.
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O GIRO CONCEITUAL E DE PRÁTICA NO PROGRAMA DE DIFUSÃO DO APESP

Marcelo Antônio Chaves1*
 

Apresentação
 
Aproveito este espaço que a Revista do Arquivo abre para exposição de relatos de práticas de difusão de 
(em) arquivos para apresentar a minha leitura sobre o giro que o setor de difusão do APESP esboçou, em al-
guns casos, e promoveu, em outros, a partir de 2015. Fazendo isto, ofereço a oportunidade de expor, de for-
ma explícita, um debate sobre distintos conceitos de difusão que revelam diferentes conceitos de arquivo.

Faço uso da (auto) crítica a modelo que durante muito tempo vigorou em instituição que possui expressiva 
estrutura voltada para a prática de difusão: o Arquivo Público do Estado de São Paulo.  Alguns autores che-
garam a fazer referência a essas práticas, contudo, sem uma visão crítica.  A difusão do APESP mereceria 
profundo estudo analítico e crítico para uma boa reflexão na área, não apenas pelo porte da instituição, que 
desenvolve atividades em todas as modalidades de produtos de difusão, mas pela sua ascendência sobre a 
área. No entanto, este espaço não permite senão ligeiro e condensado relato de apresentação do problema 
para firmar contraste entre distintas visões de difusão.

O giro

Desde 2009, o APESP possui organograma que garante forte atuação de difusão que opera as mais variadas 
atividades: visitas mediadas, publicações impressas, sítio eletrônico e uso de redes sociais, organização de 
cursos e seminários, oficinas, exposições físicas e virtuais, revista eletrônica (já experimentara várias em 
formato impresso). Para isto, o arquivo mantinha considerável quantidade de pessoas envolvidas na ativi-
dade de difusão.

É, portanto, algo digno de destaque esse esforço institucional em apresentar-se ao público sob variadas 
modalidades.

Entretanto, desde 2015, o Arquivo Público do Estado inovou ao realizar avaliação crítica do modelo de difu-
são até então adotado pela instituição, promovendo mudanças significativas. Partia-se do pressuposto de 
que vigia concepção não aderente ao perfil institucional e de que o setor de difusão operava para apenas 
uma parte de suas múltiplas dimensões, enxergava o seu acervo de forma muito restrita e se baseava em 
modelo educativo que negligenciava conhecimentos próprios da arquivologia, com foco para público estu-
dantil escolar do ensino médio e fundamental.

A partir da reorientação da difusão, tendo como referência a missão do Arquivo, alteraram-se aspectos 
fundamentais da dinâmica da difusão da instituição.

Calendário

O giro promovido causou impactos imediatos nos rumos da difusão com a adoção de calendário baseado 
na dinâmica interna do arquivo, em diálogo com fatos conjunturais e efemérides que dialogam com os ar-
quivos. Isto levou à aproximação do setor de difusão com as áreas técnicas essenciais, das quais ela nunca 
deverá se distanciar, pois elas é que devem instruir os caminhos e os ritmos da difusão, e não o contrário.

Circuito de difusão

Decorrente disso, implementou-se o que chamamos de circuito de difusão em que se busca explorar ao 
máximo os esforços de pesquisa para realização de eventos, conforme o seguinte processo: estudo da 

*1 Doutor em história, especialista em organização de arquivos e executivo público no Arquivo Público do Estado de São 
Paulo(APESP). E-mail: teochaves@gmail.com  

mailto:teochaves@gmail.com


56 São Paulo, Ano V, Nº 10, p. 54-59, junho de 2020

Revista do Arquivo                                                   Introdução ao Dossiê

produção (e do ritmo) nas áreas técnicas para se conceber o planejamento de difusão (anual e mais) => 
estudo de efemérides capazes de potencializar eventual abordagem temática, a partir da produção das 
áreas técnicas e do potencial do acervo => feitos esses estudos, elaboram-se planejamento e produção de 
eventos => realização de eventos e de exposição física com máxima exploração temática, mas ressaltando-
-se os trabalhos arquivísticos => realização de seminários de lançamento e eventos de capacitação durante 
a vigência da exposição => transformação da exposição física em virtual => transposição do tema para o for-
mato da publicação periódica e, se possível, em outras publicações => lançamento de periódico semestral.

Ou seja, uma pesquisa gera vários desdobramentos em eventos. Claro que nem todos os movimentos de 
difusão serão capazes de seguir esse roteiro completamente.

Ampliação de parcerias e de público

O giro provocou a ampliação do leque de parcerias e variação de públicos, posto que houve natural apro-
ximação com as instituições congêneres, inclusive com o engajamento na criação de rede de arquivos e 
também estimulou a participação de profissionais das áreas de história, mas também da administração, do 
direito, da linguística, da psicologia e de tantas outras. Além disso, estimulou-se o envolvimento dos funcio-
nários da administração pública em eventos.

Protagonismo e identidade de arquivo

Garantiu-se o protagonismo dos profissionais de arquivos nos eventos em diálogo com outras áreas, a partir 
dos seus conceitos e universo vocabular específico.

Arquivo na sua integralidade

O setor de difusão passou a incorporar as atividades do arquivo em sua complexidade, já que se trata de 
instituição de preservação de acervo “histórico”, mas também promotora da política de gestão de docu-
mentos do Estado. Fez-se enorme esforço em se suplantar essa dicotomia histórica que marca a trajetória 
dos arquivos brasileiros, afinal, não existe arquivo para gestão e arquivo para preservação, mas arquivo.

Reformulação dos produtos de difusão

Os resultados dessa reorientação editorial impactaram os produtos da difusão.

Publicações

As muito interessantes e bem editoradas publicações impressas com assinatura do setor de difusão abran-
giam temáticas da política, da sociologia e da história, mas, com um detalhe: nenhuma delas abordou os 
conhecimentos próprios e típicos da produção da área dos arquivos. Como se não houvesse conhecimentos 
específicos, ou estes não fossem relevantes. Quantas boas produções da área arquivística possuem aber-
tura do mercado editorial para publicação impressa? Serem obras baseadas em pesquisas no(s) arquivo(s) 
por si só justificaria a opção editorial do APESP? Em que essas publicações se diferenciam daquelas com o 
selo de Universidade e empresas editoriais na área de história e sociologia?

Infelizmente, desde 2014 não houve publicações impressas editadas pelo APESP, devido às evidentes difi-
culdades materiais desde então. No entanto, definiram-se as diretrizes de que instituições arquivísticas com 
capacidade e potencial de publicações impressas e digitais devem hierarquizar prioridades nesse campo 
da divulgação científica levando em conta as óbvias razões pragmáticas e instrumentais que o seu perfil 
operativo exige, pois as instituições acadêmicas das ciências da informação e da arquivologia aí estão para 
cumprir o seu papel de pesquisa, de crítica epistemológica e de práticas e de formação conceitual.

A título de ensaio, arrisco a seguinte apresentação em ordem de prioridade: 1) Publicações técnicas, como 
os instrumentos de pesquisa (catálogos, guias e inventários) e instrumentos de gestão (plano de classi-
ficação e tabelas de temporalidades, guias técnicos e de orientação no campo da Arquivologia e Gestão 
Documental); 2) obras acadêmicas e técnicas que abordam a história administrativa local, regional, nacional 
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que facilitem a produção dos instrumentos de gestão documental e de pesquisa e também o atendimen-
to ao público, em especial os pesquisadores; 3) trabalhos acadêmicos da arquivologia e suas interfaces, 
principalmente aqueles que inspiram e dialogam com o fazer cotidiano dos arquivos, para que sirvam de 
inspiração para os trabalhos técnicos da instituição; e 4) monografias das mais variadas áreas produzidas 
com base em pesquisa no acervo da instituição e de outros arquivos.

Periódico

O periódico eletrônico, de 2005 a 2015, chamava-se “Revista Histórica online” que publicava exclusivamen-
te artigos das áreas de história, política, sociologia e afins, e no seu conselho editorial não havia nenhum 
especialista em arquivos.

No entanto, contrariando tendências que regem outras instituições arquivísticas brasileiras, desde 2015 o 
APESP optou por reorientar a sua publicação periódica apostando no conteúdo mais focado e aderente ao 
perfil institucional, divulgando conteúdo típico das áreas de conhecimento dos arquivos e suas interfaces.
 

Serviço educativo

A ação educativa estava voltada para o despertar do público para o uso das “fontes primárias”, com 
finalidade de “aperfeiçoamento do ensino de História”, principalmente baseado no uso do acervo he-
merográfico e em documentos avulsamente escolhidos fora do seu contexto arquivístico, já que a noção 
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especializada dos arquivos não fazia parte da metodologia aplicada, a não ser tangencialmente.

O giro proposto desde 2015 iniciou-se a partir de alguns questionamentos: seriam os alunos da rede escolar 
de ensino fundamental prioridade? Quais critérios determinavam essa opção? Qual o papel de um serviço 
educativo em uma instituição “cabeça de sistema” com um vultoso desafio de trabalho e gigantesco público 
usuário, porém carente de informações básicas sobre as funções dos arquivos? Diante da exiguidade de 
recursos que impõe escolhas, é opção correta desenvolver cursos de história de amplo alcance, por meio 
de ferramentas de ensino à distância (EAD) para professores da rede escolar, em detrimento de necessida-
des reais e imediatas do Arquivo? Qual o papel de serviço educativo em uma máquina administrativa com 
atividades muito especializadas e contando com pessoal sem qualquer formação na área arquivística para 
realização dos trabalhos finalísticos? Qual o papel de serviço educativo diante de uma miríade de gestores 
e pesquisadores vítimas de “analfabetismo documental”?  Qual o papel de um arquivo custodiador de rica 
documentação e que tem o seu maior público formado por usuários de serviços e pessoas em busca de 
vestígios de provas para fins de conquista de dupla cidadania? Qual o papel de um serviço educativo de ar-
quivo, cujo acervo guarda informações cruciais para quem necessita reunir provas por ter sofrido violações 
em seus direitos fundamentais? Há ou não que se discutir critérios, diante de enorme escassez de recursos, 
para definição e hierarquização de público alvo para usufruto de serviços educativos?

Para além dessas questões, quais conteúdos são adequados para o desenvolvimento de produtos educa-
tivos para essa imensa diversidade de público de um arquivo? Qual universo conceitual orientará o desen-
volvimento desses produtos?

As mudanças nas capacitações esboçadas visam mudar o foco sobre o documento, explorando-se, para 
além do seu potencial interpretativo, os aspectos de forma (diplomática) e de contexto de produção. A 
abordagem com os alunos deve privilegiar o discurso sobre as especificidades do documento de arquivo e 
a importância estratégica dos arquivos na sociedade, a partir da sua realidade.

Visitas mediadas

Mesmo as visitas mediadas eram destituídas de narrativa a explorar com intensidade as múltiplas e estra-
tégicas funções do arquivo.

Para essas visitas esboçou-se estudo de narrativa que contemplasse conceitos a serem despertados a 
partir de cada espaço do percurso da visita, para que, ao final, aproximasse os visitantes das funções 
precípuas de um arquivo. Além do mais, procurou-se espelhar com mais fidelidade o perfil da institui-
ção agregando-se a visita ao Arquivo Intermediário e informações substanciais sobre as atividades do 
departamento de gestão do sistema de arquivos.

Exposições 

Exposições são momentos excepcionais para a difusão do acer-
vo e dos conhecimentos arquivísticos, porém demandam mui-
tos recursos intelectuais e materiais. Poucas são as instituições 
arquivísticas com possibilidade de realizações nessa modalida-
de. Mais difícil ainda é inserir arquivos no circuito cultural das 
municipalidades. Por este motivo, é importantíssimo que se 
aproveite ao máximo quando da oportunidade.

Repensou-se as exposições com a seguinte questão: como 
montar uma exposição colada à missão institucional e que só o Arquivo poderia fazê-lo?

Até 2015, o padrão das exposições seguia os mesmos roteiros dos produtos acima citados: um olhar gené-
rico e ligeiro revela que os critérios não se baseavam em eficiente difusão do conhecimento arquivístico e 
nem do acervo, tendo em vista que os temas não encontram correspondência informativa substancial no 
patrimônio documental da instituição (Revolta da chibata e futebol no Brasil, por exemplo). A finalidade era 
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explicitamente atingir público escolar do ensino fundamental, condizente com o propósito de melhorar o 
ensino formal de história em sala de aula e servir de apoio ao professor de história. Ou seja, o Arquivo era 
visto como apenas um suporte ao ensino de História, descolando-o das raízes de sua missão e natureza.

Desde 2015, foram montadas várias exposições físicas e apenas duas delas virtualizadas e acessíveis no sítio 
do APESP.21

A última exposição física, em cartaz até 15 de março de 2020, “Registros arquivísticos da função saúde”, 
teve como tema a saúde pública em São Paulo, até 1947. A sua concepção curatorial prevê exposição de 
amostras de tipos documentais expressivos dos fundos e coleções com maior probabilidade de se encon-
trar informações substantivas sobre a saúde pública praticada no Estado de São Paulo, desde o período da 
Capitania até o ano de 1947, quando é criada a Secretaria Estadual de Saúde coma estrutura administrativa 
próxima do modelo atualmente vigente.

Trata-se de um verdadeiro guia de pesquisa sobre o tema no acervo. Composta por 8 painéis explicativos 
e 10 vitrines com documentos textuais, bibliográfico e cartográfico, que indicam caminhos de pesquisa na 
função saúde e que perpassam as mais variadas estruturas administrativas em perspectiva histórica e fun-
dos privados: polícia, núcleos coloniais, agricultura, entre outras.

As vitrines têm descritor de contexto e brevíssimas notas explicativas ao lado de cada documento. O 
projeto de virtualização dessa exposição prevê as mais elaboradas explorações pedagógicas para varia-
dos públicos, desde o singelo leigo curioso no assunto até estudantes especializados em documentação 
e arquivos, além de pesquisadores e membros de comissões de avaliação de documentos da estrutura 
administrativa do Estado. 

Eis, em poucas laudas, um resumo daquilo que acredito ser um projeto de difusão que exercita no limite o 
que entendo por identidade de arquivo.
 

21 Consultar: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/difusao/exposicoes_virtuais
Breve análise da exposição Morgado de Mateus encontra-se na dissertação de Bianca Lopes, disponível em: http://ridi.ibict.br/hand-
le/123456789/1016 

Vista panorâmica da exposição “Registros arquivísticos da função saúde”

Foto: Márcio Hirosse
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RESUMO

A finalidade do texto é apresentar os projetos que permitiram a construção de ativida-
des que resultaram na divulgação dos arquivos das escolas públicas paulistas e, consequente-
mente, no desenvolvimento de empatia na comunidade escolar para sua preservação e guar-
da como fontes importantes para a construção da história da educação pública em nosso Estado. 
Todos os projetos aqui apresentados, foram realizados entre os anos de 1997 e 2014 nas mais an-
tigas escolas públicas paulistas, tomando o cuidado de envolver aquelas que originalmente surgi-
ram para atender diferentes modelos escolares e públicos, tais como os primeiros grupos escola-
res, as primeiras escolas profissionalizantes, as primeiras escolas para normalistas, entre outras. 
Por fim, este texto pretende apresentar, as estratégias de divulgação utilizadas para envolver as comunida-
des escolares nas práticas de inventário, tratamento e organização das fontes documentais escolares, como 
único meio de salvaguardar a memória institucional e coletiva da educação pública paulista. A metodologia 
utilizada foi a descrição de projetos realizados em escolas públicas paulistas balizadas pela referência biblio-
gráfica utilizada ao longo das propostas. Os resultados obtidos foram aqui também descritos. Cabe ressaltar 
que um dos grandes resultados que alcançamos ao longo de cada projeto foi o envolvimento e interesse 
da Universidade de São Paulo e escolas no desenvolvimento de novas propostas ao longo de mais de uma 
década.

Palavras-chave: arquivos escolares, escolas públicas paulistas, preservação do patrimônio educacional, di-
vulgação como recurso de preservação dos arquivos.

ABSTRACT

Presenting programs disseminating public school archives from São Paulo State and, thus, strengthening school 
Community empathy to its preservation and custody as relevant sources to tell and interpret public school history 
of this State is the aim of this article. All  these programs were developed between 1997 and 2014 in the ancientest 
public schools from São Paulo State, carefully selecting different school models and target audiences, like the 
first elementary schools, the first vocational schools, and the first teacher preparation schools, to name a few.  
Last, this article aims to present the communication strategies used to engage Community schools with 
inventory, organization, and processing of school records. It is the exclusive way to preserve the institution-
al and collective memory of public education from São Paulo State. The methodology used to accomplish 
these goals was describing the programs within public school archives from São Paulo State, backed up by 
the bibliography used in these programs. It is significant to emphasize one of the most outstanding outputs 
we had, the engagement of and concern showed by Universidade de São Paulo and schools in developing 
new programs for more than a decade.

Key Words: school archives, public schools in São Paulo, preservation of educational heritage, dissemina-
tion as a resource for the preservation of archives.
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Introdução
 

Entre os anos de 1996 e 2014, diferentes projetos científicos e de extensão universitária foram realizados 
em prol da preservação dos arquivos das escolas públicas mais antigas do Estado de São Paulo. Quase todos 
eles realizados por docentes da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP)1 em parceria 
com as escolas, com recursos obtidos por agências de fomento à pesquisa estadual (FAPESP) e federais 
(CNPq e CAPES).

Inicialmente, a motivação que levou à organização dos primeiros projetos foi pautada por um conceito 
muito importante à época para a área de história da educação, investigar a cultura escolar2. Por esta razão, 
pesquisadores da história da educação, começaram a frequentar os porões das escolas atrás dessa mate-
rialidade que lhes era muito cara e, para que pudessem trabalhar com mais qualidade, buscaram os fazeres 
de uma outra área de conhecimento: a arquivologia3. 

Assim, para além de frequentar os porões e outros espaços escolares para levar a cabo suas pesquisas 
de mestrado e doutorado, que são em essência individuais, surge o interesse de organização de projetos 
coletivos que permitissem a ampliação do diálogo e da troca de experiências envolvendo para além do 
pesquisador principal, outros docentes da mesma universidade e/ou de outras instituições. Além disso, 
tais projetos permitiram o envolvimento de alunos de doutorado, de mestrado e, sobretudo, de iniciação 
científica, bem como professores, funcionários e alunos das escolas envolvidas em cada uma das propostas, 
ampliando, assim, o envolvimento nas atividades de mapeamento, conservação, avaliação, organização e, 
principalmente, divulgação do valor e importância da guarda de toda aquela materialidade da memória 
escolar. Por se tratar de projetos plurais, interdisciplinares, democráticos e, sobretudo, criativos, acabaram 
por encantar diferentes públicos, levando muitas pessoas a se interessarem pelas áreas do conhecimento 
que os envolviam, o que as levaram a dedicar boa parte de suas vidas a essa busca pela preservação e 
divulgação dos arquivos escolares. Como compreender essa onda preservacionista e essa realocação do 
lugar da memória e do patrimônio cultural no presentismo que marca a sociedade globalizada em que hoje 
vivemos?

Não é o caso aqui de retomar as questões de Hartog (2003) sobre o significado desse patrimonialismo que 
se faz presente internacionalmente desde os anos 1990. Mas importa registrar que ele parece também 
radicar nas incertezas de nosso tempo que, segundo Rioux, marcam o onipresente, também um interesse 
atual da história cultural, interesse fortemente radicado nas incertezas de um tempo em que a cultura é 
valorizada como teste “de toda interrogação sobre o futuro” (Rioux, 1997). Filha de seu tempo, a História 
Cultural registra e interroga as mudanças de perspectiva que nos afetam, desde o final do século passado. 
Essas mudanças - da queda do muro de Berlim à crise da economia de mercado e à deliquescência das 
formas herdadas do capital e do trabalho, passando pelo ascenso das confissões religiosas, pela bioética, 
pela inteligência artificial, pela globalização e pela instantaneidade da troca, - parecem, segundo Rioux, 
“assinalar alguma ameaça de descontinuidade na aventura dos grupos humanos”, atingindo o “coração das 
representações e dos ideais, das mentalidades e das maneiras de ser ( 1997)”.

Sobre tais mutações, é oportuno relembrar Michel de Certeau e observar que elas têm sido sobretudo 
interessantes por evidenciarem a historicidade do lugar social de onde o historiador interroga o arquivo e 
1 Desde 1997 venho colaborando com docentes da Faculdade de Educação da USP, inicialmente, na organização do Centro de Memória da Educação 
da FEUSP (fundado em 1992) e, também, no desenvolvimento de projetos de intervenção em escolas públicas paulistas cujo objetivo é a preser-
vação dos arquivos escolares. O papel nesses projetos é atuar na formação de professores para iniciá-los aos fundamentos e conceitos básicos da 
disciplina arquivística, cuja formação adquiri na participação em diferentes cursos e no Curso de Especialização realizado no IEB/ em 2001. Até o 
momento (janeiro de 2010), com o Centro de Memória da Educação/FEUSP, participei da organização de 14 Centros de Memória Escolar em Escolas 
Públicas Paulistas, bem como auxiliei 22 alunos de Iniciação Científica na organização de Arquivos pertencentes ao Acervo do próprio CME/FEUSP 
(1998 a 2009) e 75 alunos de pré-iniciação científica (edições de 2003 e 2009). Além desses, também, fui coordenadora do arranjo e organização 
de uma base de dados para o Departamento de Registro de Diplomas da UFSCar (2004 e 2005); consultora para a instalação do Núcleo de Docu-
mentação da Casa de Cultura Waldemar Safioti (2004 a 2006). Atualmente, coordeno a instalação do Centro de Memória do Colégio Dante Alighieri 
(2006 a 2011), membro da Comissão de Normas do SAUSP (www.usp.br/sausp, desde 2004), coordenadora da instalação do Centro de Memória do 
Programa Cultura Viva (Ministério da Cultura/DF- 2008 a 2010) e consultora da SEED (Estado do Paraná) para formação de funcionários da Secreta-
ria da Educação e das Escolas para a Preservação dos acervos Escolares do Estado paranaense (2009 e 2010).
2 Para saber mais sobre o conceito, ver o artigo: POL, Milan; HLOUŠKOVÁ, Lenka; NOVOTNÝ, Petr; ZOUNEK, Jiří. Em busca do conceito de cultura 
escolar: Uma contribuição para as discussões actuais. Tradução do Inglês de Gabriela Lopes. Revista Lusófona de Educação, 2007, 10, 63-79. Dispo-
nível em: http://www.scielo.mec.pt/pdf/rle/n10/n10a06.pdf. Acessado em: 20/02/2020.
3 Cabe assinalar que o acesso e, mais, a consciência de que era possível consultá-los, só foi possível graças a publicação da Lei de Arquivos, LEI 
No 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991.

http://www.usp.br/sausp
http://www.scielo.mec.pt/pdf/rle/n10/n10a06.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.159-1991?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.159-1991?OpenDocument
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produz novas visibilidades. Talvez por isso, questões relativas à localização, preservação e organização de 
fontes de pesquisa historiográfica ganham hoje destaque, conquistando espaço considerável nas iniciativas 
de investigação, como percebemos ao longo das propostas de pesquisa que vamos apresentar com este 
texto. Entre essas fontes, dada a importância que ganharam temas relativos ao estudo da escola, ganham 
primazia os arquivos escolares.

Falando da cultura da escola como memória, Escolano propõe distinguir três modalidades de cultura esco-
lar. “Una estaría constituida – observa - por los registros de la cultura empírico-práctica, que han construido 
los enseñantes en ejercicio de su profesión y que se transmite por diversos mecanismos de relación que 
se dan dentro de la vida cotidiana de las instituciones ”. Outra, prossegue, “se organizaría alrededor de los 
saberes que genera la especulación y la investigación educativa”. A terceira viria associada “a los discursos 
y practicas de orden político-institucional que se configuran en torno a la estructura y funcionamiento de 
los sistemas, y se expresaría sobre todo en el lenguaje normativo que sirve de soporte a la organización 
formal de la educación” (Idem, ibidem, 31-32). Esta divisão se traduziria em uma também tríplice tipologia 
institucional, a saber, respectivamente, os museus pedagógicos e centros de memória da educacão, no 
primeiro caso; as bibliotecas e hemerotecas que custodiam a escritura, para o segundo; e nos arquivos da 
administração e das instituições, no terceiro.

A seguir, será apresentado em ordem de execução cada um dos projetos e as estratégias de divulgação dos 
arquivos escolares por eles elaborada como parte das atividades.

Projetos de pesquisa e preservação da memória escolar

O primeiro projeto recebeu o nome de “Pesquisa sobre o ensino público no Estado de São Paulo: memória 
institucional e transformações histórico-espaciais”, ou Historiografia das Escolas Técnicas Estaduais mais an-
tigas do Estado de São Paulo, como era denominando usualmente por seus participantes. Foi desenvolvido 
pelo Centro de Memória da Educação/ Feusp em parceria com o Centro Estadual de Educação Tecnológica 
Paula Souza – Ceeteps entre 1998 e 2002, e apoio financeiro da Fapesp, sob a coordenação das professoras 
Carmen Sylvia Vidigal Moraes (Feusp) e Júlia Falivene Alves (Ceeteps). O trabalho conjunto entre universida-
de e escola pública visou promover o encontro entre pesquisa e atividade pedagógica por meio da integra-
ção dos diferentes agentes das práticas escolares na produção do conhecimento histórico. O envolvimento 
de alunos, professores, funcionários e comunidade local com a história da instituição escolar, da qual são 
sujeitos, possibilitou oportunidades de reflexão sobre as relações entre memória e história, e contribuiu 
para ações efetivas de solidariedade, de valorização de experiências humanas acumuladas, subsídio à im-
plementação de programas e projetos educacionais culturais, técnicos e científicos que visem à melhoria 
das condições e da qualidade do ensino.

Moraes & Alves, ao discutirem sobre o projeto em questão, ressaltam:
 
A precária situação das fontes documentais das escolas públicas preocupava-nos 
especialmente, exigindo providências urgentes no sentido do envolvimento das escolas 
e de sua administração com a questão da construção e preservação da memória 
institucional. Dessa maneira, optamos por realizar projetos conjuntos entre universidade 
e escola pública com o propósito de promover o encontro entre pesquisa e atividade 
pedagógica, por meio da integração dos diferentes agentes das práticas escolares na 
produção do conhecimento histórico (Moraes e Alves, 2000, p.16-17).   

A implementação do projeto ocorreu em oito Escolas Técnicas Estaduais - ETECs do Centro Paula Souza, 
escolhidas entre as mais antigas do Estado de São Paulo: ETEC Carlos de Campos e ETEC Getúlio Vargas, 
na capital; ETEC João Belarmino, em Amparo, as três criadas em 1911; ETEC Bento Quirino, de 1915, em 
Campinas; ETEC Júlio Cardoso, de 1924, em Franca; ETEC Fernando Prestes, de 1929, em Sorocaba; ETEC 
Cônego José Bento, de 1935, em Jacareí, e ETEC Aristóteles Ferreira, de 1978, em Santos, incorporada à 
pesquisa pois suas raízes históricas estão na Escola Estadual Escolástica Rosa, de 1908, na mesma cidade, 
cujo acervo foi também trabalhado, embora pertença à rede de ensino da Secretaria da Educação e não ao 
Centro Paula Souza, que está vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia. 
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Buscamos a divulgação do projeto junto às comunidades escolares por meio da promoção de palestras, 
oficinas de conservação curativa e higienização de documentos, encontros para troca de experiências en-
tre as escolas participantes, encontros promovidos com ex-alunos e ex-funcionários para recolhimento de 
documentação e coleta de entrevistas orais. Além disso, em diferentes momentos do projeto, buscávamos 
redigir notícias para os jornais do município para informar à população o que estava sendo feito na escola 
técnica mais antiga da sua cidade.
 
O segundo projeto “Preservando a memória do ensino público paulista: a escola de aplicação (FEUSP), 
1959-1999” foi coordenado pela profa. Dra. Diana Gonçalves Vidal, com apoio da FAPESP, entre os anos de 
1999 e 2003. Teve como objetivo a organização de um Centro de Memória Escolar na Escola de Aplicação 
da Faculdade de Educação da USP. Para além do trabalho com alunos de iniciação científica, procuramos 
desenvolver atividades com crianças do Ensino Fundamental, com exposição de trabalhos fazendo sua di-
vulgação para todos funcionários, pais e amigos da escola.

Preservação da memória escolar
 
Outro projeto realizado foi a “Recuperação da memória das escolas públicas de Pedreira” – SP, coordenado 
pelo professor Dr. Orlando Stanley Juriaans do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de 
São Paulo, em parceria com o Centro de Memória da Educação/FEUSP.  Neste projeto, a divulgação foi feita 
através de oficinas de higienização, conservação curativa e introdução à arquivologia para professores das 
redes estaduais e municipais de ensino das Escolas Humberto Piva e Coronel João Pedro de Godoy Moreira, 
da cidade de Pedreira. Para além da organização dos Centros de Memória nas Escolas, o projeto cooperou 
na organização do NEPEP, Núcleo de Estudos e Pesquisa das Escolas da cidade de Pedreira que atua até 
hoje desenvolvendo projetos com os professores da cidade. Atualmente, ele é apoiado pela prefeitura do 
município4. O projeto contou com o apoio financeiro da FAPESP entre os anos de 2006 e 2008 e recebeu 
um prêmio na forma de recursos financeiros do 3º Parlamento Holandês como destaque de valorização da 
escola pública.

Sob coordenação da profa. Marta Maria Chagas de Carvalho, outro projeto desenvolvido foi o de criação 
e instalação do Centro de Memória na antiga Escola Normal Padre Anchieta, fundada no bairro do Brás, 
em 1912. Este projeto, “A Escola Normal Padre Anchieta: lugar de memória para uma história educacional 
paulista”, contou com apoio financeiro da FAPESP e foi a primeira experiência do Centro de Memória da 
Educação/FEUSP com arquivos de escolas normais. O interesse em auxiliar na organização do acervo da 
escola e na construção de instrumentos de pesquisa foi motivado por um grupo de ex-alunos da escola 
que queria ter suas lembranças visitadas. A proposta se desenvolveu ao longo dos anos de 2006 a 2009 e 
rendeu o acúmulo de informações em dois instrumentos de pesquisa: uma base de dados e um inventário. 
Infelizmente, o inventário ainda não foi publicado. Atualmente, o Centro de Memória da escola continua 
sendo visitado por muitos pesquisadores.

Para a secretaria de educação do município de Suzano foi organizado um curso com 60 horas para profes-
sores da Educação Infantil e anos iniciais de ensino fundamental, cujo produto foi a elaboração de uma 
coleção de cadernos (no total de 25) com registro da história das escolas. Cada professor participante repre-
sentava uma escola e estes tiveram como tarefas ao longo do curso levantar informações junto aos arquivos 
da escola; e com moradores do bairro, realizar entrevistas e produzir imagens atuais da instituição. Em 
média, cada caderno redigido pelo professor possui 50 páginas e conta passagens da criação da instituição 
de ensino e de suas atividades cotidianas.

4 Ver “Prêmios e Títulos”, no currículo Lattes do coordenador do projeto, professor Orlando Stanley Juriaans: Endereço para acessar este CV: 
http://lattes.cnpq.br/2628621250028497. 

http://lattes.cnpq.br/2628621250028497
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A criatividade de cada professor na redação e na organização de seu livro de histórias pode ser atestada 
desde a confecção das capas até a seleção das imagens que aparecem ao longo dos textos. Na organização 
do curso com os professores foram trabalhadas questões que envolveram conceitos/ noções como: memó-
ria, identidades, representação social, tempo histórico, espaço histórico. Também foram introduzidos aos 
conceitos e princípios da arquivologia.

A proposta de sensibilizar professores de uma rede municipal de ensino, como no caso de Suzano, surgiu 
de um outro projeto elaborado pela Secretária de Educação na ocasião, a profa. Dra. Sonia Maria Portella 
Kruppa que era professora da Faculdade de Educação da USP. Segundo Kruppa, o projeto que dá origem a 
tal proposta foi “Semeando livros e colhendo histórias”, iniciado em 2011, que percorreu as escolas de todo 
o município com diversas contações de histórias, visando à formação de leitores, de produtores de textos 
e cultivando o gosto pelos livros e pela biblioteca. Essas proposições foram catalisadas em abril do ano se-
guinte pelo I Salão Internacional do livro de Suzano5, aberto à cidade como um todo e onde as famílias dos 
alunos das escolas municipais foram recebidas com prioridade. A partir daí, surge a ideia de se organizar 
duas oficinas sobre a documentação e memória escolar, que acabaram resultando no projeto citado acima.

Materiais de divulgação e sensibilização
 
Ao longo de todas essas experiências e, com o objetivo de divulgar e sensibilizar cada vez mais pessoas para 
a preservação do patrimônio educacional paulista, surge a ideia de organização de um Kit com materiais so-
bre a importância dos arquivos escolares, que deveriam ser distribuídos para as escolas públicas paulistas. 
Composto por quatro componentes: um jogo de tabuleiro, que recebeu o nome de “Arquivo Perdido” (1); 
uma revista em quadrinhos, com o título “Em busca da memória escolar” ( 2) ; um Dicionário de Termino-
logia Arquivística, versão de bolso, atualizado e publicado com a colaboração da Associação dos Arquivistas 
do Estado de São Paulo (3) ; e, por último, um Manual Básico, com exemplo de experiência de tratamento 
de fontes, realizado na Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP, cujo título é “O acervo esco-
lar: manual de organização e cuidados básicos” (4).

5 Sobre o I Salão Internacional do Livro de Suzano veja reportagem a seguir:  https://www.omelhordobairro.com/suzano/noticias/45110/salao-
-internacional-do-livro-de-suzano-segue-ate-domingo-22-4. Acessado em: 09/03/2020.

Fonte: Fotografia da autora, acervo pessoal

Figura 1 - Coleção de Cadernos “Projeto Memórias de Suzano”, 
19/12/2012, Centro de Formação Mirambava - Suzano

https://www.omelhordobairro.com/suzano/noticias/45110/salao-internacional-do-livro-de-suzano-segue-ate-domingo-22-4
https://www.omelhordobairro.com/suzano/noticias/45110/salao-internacional-do-livro-de-suzano-segue-ate-domingo-22-4
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1. Jogo Educativo “Arquivo Perdido”6

 
O jogo educativo, com tiragem de 1000 exemplares, chamado “Arquivo Perdido” foi pensado para ser um 
instrumento complementar a uma aula que explore a temática de preservação da memória, sobretudo 
escolar. Também pode ser adotado para uma discussão com alunos de graduação em história ou pedago-
gia, explorando as preocupações relacionadas ao conceito de documento histórico. As categorias tempo e 
espaços históricos podem também servir às discussões que queiram usar o jogo como material didático.

Trata-se de um jogo de tabuleiro. Como tal, o ambiente deste tabuleiro recupera os espaços das antigas es-
colas que possuíam salas temáticas. Assim, o jogador encontra nele a sala de história, com mapas históricos 
e imagens de “heróis brasileiros”. Em outro ambiente, pode-se observar uma sala de aula de geografia ou 
de ciências. As imagens que ilustram esses ambientes foram encontradas em diferentes arquivos do Centro 
de Memória da Educação/FEUSP. São imagens de salas de aulas reais de diferentes instituições de ensino 
do Estado de São Paulo e de outros Estados brasileiros.

Além do tabuleiro, compõem o jogo 80 cartas de perguntas sobre os princípios, fundamentos e conceitos 
da disciplina arquivística, história do ensino e literatura brasileira/portuguesa relacionadas a passagens que 
ilustram a vida escolar. São cartas com perguntas e três alternativas para a resposta. Aquele que acertar 
pode ganhar um objeto ou documento pertencente ao acervo da escola, à sua escolha. São 28 cartas com 
imagens de objetos ou documentos dos diferentes espaços da escola (bichos taxidermizados, discos, livros, 
mimeógrafos, disquetes etc). Peças de diferentes tempos escolares. Ganha o jogo aquele que conseguir 
encontrar o arquivo que está perdido na escola.

2. Revista em Quadrinhos
 
A Revista em quadrinhos “Em busca da memória escolar”, também com tiragem de 1000 exemplares, surgiu 
da experiência acumulada e da necessidade que tínhamos de criar mascotes para facilitar a sensibilização não 
só das comunidades escolares da rede pública de ensino, mas dos grupos de alunos do curso de Pedagogia da 
FEUSP e das licenciaturas que visitam o CME/FEUSP. O objetivo é aguçar a curiosidade dos alunos, instigando-os 
a buscar o Centro de Memória da Educação para o desenvolvimento de estágios, iniciações científicas ou mesmo 
a elaboração de projetos de pesquisa para pós-graduação. Nas escolas públicas, a revista em quadrinhos tinha 

6 Sobre o Jogo Educativo veja mais informações em: http://www.usp.br/jorusp/arquivo/2008/jusp839/pag10.htm, acessado em 09/03/2020.

Figura 2 - Jogo Educativo “Arquivo Perdido”

Fonte: Imagem retirada da publicação “Buildings Telling    
European Heritage

http://www.usp.br/jorusp/arquivo/2008/jusp839/pag10.htm
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como objetivo   sensibilizar professores e alunos introduzindo-os, de forma simples e divertida, às primeiras 
preocupações para o recolhimento e guarda dos acervos escolares, bem como apresentando para eles a ideia de 
um Centro de Documentação e Memória. O roteiro da revista foi por mim elaborado quadro a quadro, sendo a 
ilustração de responsabilidade do cartunista e mestre em arquitetura, Ed Marco Sarro7. 

3. Reedição do Dicionário de Terminologia Arquivística

Em 2008 tivemos a ideia de solicitar recursos à FAPESP para a reedição do Dicionário de Terminologia 
Arquivística, lançado em 1996, pela Associação de Arquivistas Brasileiros, núcleo regional de São Paulo. 
Organizado pelas arquivistas Ana Maria de Almeida Camargo e Heloisa Liberalli Bellotto, o dicionário teve 
sua tiragem esgotada alguns anos depois de seu lançamento. Desde meados de 1997, no âmbito dos tra-
balhos desenvolvidos no Centro de Memória da Educação da FEUSP nas instituições públicas, as equipes de 
pesquisadores sentiram necessidade de organizar materiais didáticos, manuais, instrumentos de pesquisa e 
de trabalho que pudessem subsidiar as leituras dos professores que participavam da proposta nas escolas.

Nessa direção, desde então, órgãos Estaduais, municipais e de fomento à pesquisa incentivaram à 
edição e reedição de publicações que possam orientar e subsidiar as oficinas visando à formação bá-
sica de professores, alunos e funcionários a respeito da conservação preventiva, da organização e do 
acesso à informação na massa documental – textual e de peças museológicas- existentes nas escolas. 
Esse foi o caso da reedição do Dicionário de Terminologia Arquivística de 1996 que, por possuir lin-
guagem simples e fácil organização interna dos conceitos, foi reeditado em um dos projetos aprova-
dos pela FAPESP. Ao reeditá-lo, refizemos a diagramação, revimos e atualizamos conceitos com apoio 
das autoras e também mudamos o seu formato. Originalmente o Dicionário foi lançado em tamanho 
de livro, o que dificultava o manuseio constante. Na nova edição, o Dicionário aparece em tamanho 
reduzido, em formato de bolso para facilitar seu transporte e consulta. As razões de sua reedição 
vão expostas no texto de introdução à segunda edição escritos por mim, pela professora Dra. Maria 
Cecília Cortez Christiano de Souza e pelo mestrando, na ocasião, Marcelo Figueiredo de Meneses.

7 Veja mais em: https://gibitecacom.blogspot.com/2007/11/hq-fala-sobre-memria-e-escola.html. 

Figura 3 - Capa da Revista em Quadrinhos  

Fonte: Fotografia da autora, acervo pessoal

https://gibitecacom.blogspot.com/2007/11/hq-fala-sobre-memria-e-escola.html
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4. Manual de Procedimentos Básicos
 
O Manual de procedimentos básicos “O acervo escolar: manual de organização e cuidados básicos”, teve 
uma tiragem de 1000 exemplares e, além do apoio da FAPESP para a sua publicação, contou com o apoio 
da pró-reitoria de pesquisa da USP. Trata-se do resultado de uma experiência desenvolvida na Escola de 
Aplicação da FEUSP entre os anos de 2000 e 2003 para a organização de um Centro de Memória Escolar, 
com o envolvimento de professores e alunos. Relata como foram trabalhados os conceitos e os princípios 
da arquivística com a comunidade escolar, no que diz respeito à conservação preventiva (higienização e 
acondicionamento), organização e acesso à informação. Possui duas edições, uma publicada em 2004 e 
a segunda em 2006. A segunda edição apresenta texto da professora Dra. Margarida Louro Felgueiras, da 
Faculdade de Educação da Universidade do Porto-PT, relatando experiência de uso do manual nas escolas 
de educação infantil e fundamental numa cidade portuguesa:

Com a impressão de todos os elementos do Kit Educativo de Preservação do Patrimônio Escolar, financiado 
pela FAPESP, elaboramos mais um projeto que possuía uma dupla finalidade: visitar 217 escolas, as mais 
antigas instaladas no Estado de São Paulo e, por outro, distribuir os Kits e orientar sobre como usá-los em 
sala de aula. Resultado desse novo projeto e, a partir dos relatórios e imagens feitos em cada uma das visi-
tas, elaboramos o primeiro Guia de Acervos das Escolas mais Antigas do Estado de São Paulo. A finalidade 
das visitas foi, através do preenchimento de um questionário previamente organizado, levantar a situação 
física e a quantidade das tipologias documentais, livros e peças existentes nas escolas para a elaboração de 
um Guia de Arquivos.

O mapa, a seguir, ilustra todas as visitas realizadas pela equipe. Os pontos vermelhos são os municípios 
onde foram instaladas as 217 escolas mais antigas do Estado de São Paulo (1890 a 1920).

Fonte: Fotografia da autora, acervo pessoal

Figura 4 - Capa do Manual de procedimentos bási-
cos para arquivos escolares
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O Guia de Fontes sobre os arquivos das escolas públicas mais antigas do Estado de São Paulo foi o principal 
produto do projeto “Material didático para a preservação do patrimônio público documental paulista: kit 
do Centro de Memória da Educação da Faculdade de Educação da USP”. O projeto foi coordenado pela 
profa. Dra. Maria Cecilia Cortez Christiano de Souza8 e financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa 
(FAPESP), e desenvolvido ao longo de dois anos (2007 a 2009). Realizado pelo Centro de Memória da Edu-
cação/FEUSP. A proposta contou ainda com o apoio da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e da 
Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, onde a primeira autorizou a visita às Escolas; e a segunda contribuiu - por 
meio de seu programa de pesquisa que apoia projetos financiados por outras agências - com a liberação de 
recursos de forma rápida e sem burocracia (Projeto 1).

Como se tratava de projeto de grande alcance, envolvendo a visita para 217 escolas em diferentes localida-
des de nosso Estado, outra docente do CME/FEUSP resolveu contribuir organizando proposta complemen-
tar de pesquisa.

A profa. Dra. Marta Maria Chagas de Carvalho, com o objetivo de contribuir com o projeto em um de seus 
objetivos, submeteu um projeto ao CNPq, que foi aprovado dois meses depois do projeto principal. Com a 
finalidade de colaborar na coleta de entrevistas com ex-alunos, ex-professores e ex-funcionários, nasce o 
projeto “Escolas Normais e Grupos Escolares de São Paulo: uma proposta de levantamento e diagnóstico 
documental”, desenvolvido de outubro de 2007 a outubro de 2009.

No projeto principal, de onde são extraídas as informações para a confecção do Guia de Fontes, foram 
previstos os seguintes objetivos que convergiam para uma única finalidade: acumular informações sobre a 
situação atual dos acervos de cada uma das instituições de ensino visitadas. Com o acúmulo dessas infor-
mações no Centro de Memória da Educação/FEUSP o objetivo é subsidiar novas propostas de intervenção 
nas comunidades escolares para a gestão, guarda e acesso à informação, bem como, se apresenta como 
rico material para pesquisas do público geral.

Esta preocupação por um diagnóstico da situação dos acervos das escolas públicas mais antigas do Estado 
de São Paulo surgiu, principalmente, da experiência acumulada com trabalhos de preservação dos arqui-
vos escolares já realizados por esta pesquisadora junto às docentes coordenadoras do Centro de Memória 
da Educação/FEUSP nos últimos 13 anos. Do conjunto de pesquisas realizadas e, também, da percepção 

8 O projeto contou ainda com a minha participação na vice-coordenação e na coordenação das atividades técnicas. Participou como aluno bolsista 
FAPESP, o mestrando da FEUSP Marcelo Figueiredo de Meneses, os graduados em Pedagogia (FEUSP) Débora Pereira dos Santos, Rubens Massao 
Taira, Nathalia Luque Vazquez, Sadhu Vicenzo e Raquel Colombo de Oliveira.  Na confecção dos instrumentos de pesquisa em meio digital conta-
mos com o graduando em História e técnico em informática Victor Y. Shirai. Para a organização deste Guia de fontes contei com a colaboração de 
Marcelo Figueiredo de Meneses e Nathalia Luque Vazquez. 

Fonte: Fotografia da autora, acervo pessoal

Figura 5 - Mapa do Estado de São Paulo com marcações das cidades visitadas pela 
equipe projeto entre os anos de 2007 e 2009
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adquirida em contato com as comunidades escolares, compreendeu-se que era preciso, para além do de-
senvolvimento de projetos de intervenção, organizar uma proposta que acumulasse informações sobre a 
situação e das iniciativas que já existiam na área sobre a preservação dos acervos escolares, oferecendo 
assim condições aos pesquisadores do CME/FEUSP e demais interessados em elaborar novas propostas.

Nos projetos anteriormente apresentados neste texto, cujo principal objetivo era de revelar, envolver a 
comunidade escolar e promover oficinas para a preservação e guarda dos acervos, não se podia perceber, 
para além das escolas contempladas, a situação geral dos acervos das escolas públicas mais antigas do 
Estado. Por esta razão, este último projeto foi desenvolvido se pensando em oferecer aos pesquisadores e 
ao público geral que tenha interesse na memória das escolas paulistas, um conjunto de informações sobre 
seus arquivos.

O projeto resultou em grande divulgação percebida pelos contatos recebidos de outras Universidades pú-
blicas e particulares (de nosso Estado e de outros), como pelas manifestações de interesse das comunida-
des escolares e, também, pelas reportagens feitas em jornais sobre as propostas. Além disso, nos anos de 
desenvolvimento das propostas e nos próximos que se seguiram, inúmeras consultas ao Centro de Me-
mória da Educação da Faculdade de Educação da USP foram feitas por outras comunidades escolares que 
souberam das iniciativas e que possuíam interesse na organização de parcerias dessa natureza, o que nos 
possibilitou perceber a importância do empreendimento9

Considerações Finais
 
O processo de localização, separação, avaliação, classificação, organização e tudo mais que levamos a 
cabo nestes 17 anos de trabalho com arquivos escolares teve como principal objetivo, como demostrado 
nos projetos acima apresentados, sensibilizar as comunidades escolares da importância de guarda e pre-
servação de toda essa materialidade como única forma de compreender a construção da escola pública 
paulista.

No Brasil, foram os historiadores da educação que deram o primeiro passo, empenhando-se em chamar 
a atenção da comunidade escolar, e de áreas relacionadas a ela, para a utilização do acervo escolar bi, ou 
tridimensional (arquivologia, museologia e biblioteconomia) na organização de propostas de intervenção. 
Os historiadores da educação evidenciaram que o arquivo escolar pode ser utilizado não apenas pelos pes-
quisadores, mas pelos professores em suas aulas e pela comunidade onde a escola está inserida. Os pes-
quisadores interessados nesses documentos acabaram tendo um papel fundamental como sujeitos sociais. 
Sensibilizaram os agentes escolares e os mobilizaram no reconhecimento do valor histórico dos materiais, 
envolvendo-os na busca por soluções de guarda e preservação.

Se pusermos em foco a produção da pesquisa difundida em trabalhos apresentados nos principais Congres-
sos da área de História da Educação realizados nos últimos anos, percebemos a presença de um grande 
interesse por temáticas diretamente relacionadas à questão da preservação e organização dos acervos 
escolares. Muito frequentemente, essa questão aparece subordinada ao interesse de pesquisar a história 
das instituições de ensino que guardam esses acervos.

Desta forma, por toda parte, vimos surgir iniciativas de preservação e organização dos acervos materiais 
de escolas, algumas delas na forma da montagem de museus pedagógicos ou centros de memória. Tais 
tipos de iniciativa são uma tendência mundial, a julgar pelos mais de quinhentos estabelecimentos deste 
tipo, o que inclui um diretório publicado em 199010. Como observa Agustin Escolano, a questão da cultura 
escolar é “un tema directamente relacionado con la reconstrucción de la memoria de la educación… (Es-
colano, 2002, 28). É assim que um “largo tiempo de olvidos, de rupturas con el tracto de la tradición, de 
presentismos modernistas que, a modo de vanguardias sucesivas, se sustituyeron unos a otros, ha vuelto a 
reivindicar el valor y el sentido de la memoria” (Idem, ibidem, 20). 

9 A seguir, apresentamos link para reportagem sobre algumas propostas feita pelo Jornal da Universidade de São Paulo: http://www.usp.br/
jorusp/arquivo/2008/jusp839/pag10.htm, acessado em 09/03/2020.
10 A informação é de Agustín Escolano, que  afirma que os museus pedagógicos e centros de memória da educação  estão hoje no auge em todo 
o mundo. Baseia sua afirmação nos dados do diretório History of Education. Museums and Collections. International Directory. Northern, Illinois 
University, Learning Center, 1990. Cf Escolano, Augustin, 2002, 32.

http://www.usp.br/jorusp/arquivo/2008/jusp839/pag10.htm
http://www.usp.br/jorusp/arquivo/2008/jusp839/pag10.htm
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Por tudo isso, para todos os envolvidos nos projetos citados neste texto, um ponto nevrálgico foi a divul-
gação do que estávamos fazendo e mais, a construção de materiais que nos ajudassem a sensibilizar não 
somente as comunidades escolares onde estávamos desenvolvendo as propostas, como também levar ao 
conhecimento de todos aqueles que se interessam pela história da escola a importância da preservação dos 
arquivos escolares como elementos fundamentais na construção da história do ensino público paulista. É 
através de publicações como as que apresentamos aqui, que conseguimos manter viva a memória e mais, 
envolver outras pessoas que queiram ajudar na construção de história sobre a educação em nosso país.

Referências

CAMARGO, A. M. de & BELLOTTO, H. L. (coord.) Dicionário de Terminologia Arquivística. São Paulo: Associa-
ção dos Arquivistas Brasileiros, Núcleo Regional de São Paulo, Secretaria de Estado da Cultura, 1996.

CARVALHO, M. M.C. de; ZAIA, I. B.. O Centro de Memória da Educação da Faculdade de Educação da Uni-
versidade de São Paulo. In: Revista de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educacion. n.5. Mexico: Plaza 
y Valdés, 2008. Pp.193-194.

CARVALHO, M. C. de. A Escola e a República e outros ensaios. Bragança Paulista: Edusf, 2003.

CERTEAU, M. de. A escrita da História. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1982

CHAMON, C. S. (Org.). Arquivos e história do ensino técnico no Brasil. Belo Horizonte: Mazza, 2013. 

ESCOLANO BENITO, A. La arquitectura como programa. espacio-escuela y curriculum. In Historia de la Edu-
cación, vol. XII-XIII. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1993-1994.

_________. A. Memoria de la educación y cultura de la escuela. In ESCOLANO BE-
NITO, Agustín, y HERNANDEZ DIAZ, José Maria (Cord.) La memoria y el deseo. Cul-
tura de la escuela y educación deseada. Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, pp. 19-42. 
 
HARTOG, F.. Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps. Paris, Éditions Du Seuil. 2003. 
 
HÉRBRARD, J. A escolarização dos saberes elementares na épo-
ca moderna. Teoria & Educação, Porto Alegre, Pannônica, nº 2, pp. 65-110, 1990. 
 
_________. Por uma bibliografia material das escritas ordinárias: o espa-
ço gráfico do caderno escolar (França – séculos XIX e XX). Revista Brasileira de Histó-
ria da Educação. Campinas, Editora Autores Associados, nº 1, pp.115- 141, jan. / jun. 2001. 
 
MOGARRO. M. J. & ZAIA, I. B.. Do Palácio ao Calvário: escolas de formação de professores em Portugal no 
século XIX. In: PINTASSILGO, Joaquim; SERRAZINA, Lurdes. A Escola Normal de Lisboa e a formação de pro-
fessores. Lisboa: Colibri, 2009. 

MORAES, C. S. V. M; SOUZA, M. C.C.C de; ZAIA, Iomar B.. As políticas públicas de preservação da memória 
educacional e a contribuição da Universidade. In: Educação, Autonomia e Identidades na América Latina. IX 
Congresso Ibero-americano de História da Educação Latino-Americana. Rio de Janeiro, 16 a 19 de novem-
bro, 2009. pp. 226-227.

MORAES, C. S. V. M; ZAIA, I.B.; CARVALHO, M. M. C. de. O Centro de Memória da Educação “FEUSP”: pes-
quisa e fontes documentais em história da educação. In: FELGUEIRAS, Margarida L. Inventariando a Escola: 
nos arquivos escolares de Gondomar. Gondomar/PT: Câmara Municipal, 2008. pp 151-186

_________. Escolas profissionais públicas do estado de São Paulo: uma história em imagens (álbum foto-
gráfico). São Paulo: Centro Paula Souza, 2002a.

MORAES, C. S. V. & ALVES, J. F. (orgs.). Contribuição à pesquisa do ensino técnico no estado de São Paulo: 



71São Paulo, Ano V, Nº 10, p. 60-71, junho de 2020

Revista do Arquivo                                                                           Artigos

inventário de fontes documentais. São Paulo: Centro Paula Souza, 2002b.

NORA, P. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, São Paulo, vol. 10, pp. 7-28, 
dez., 1993, p.9.

RIOUX, J.P., Un domaine et un regard. In RIOUX, Jean-Pierre e SIRINELLI, Jean-François (Dir.).1997. Pour une 
Histoire Culturelle. Paris, Seuil.

SOUZA, M. C. C. de; MORAES, C. S. V.; ZAIA, I.B. A contribuição da Universidade para a preservação da me-
mória educacional. In: Revista de História, n. 164. São Paulo, 2011. pp.373-391.

ZAIA, I. B. A história da Educação em risco: a organização do arquivo da Escola de Aplicação da FEUSP, 1958 a 
1985. Tese (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

ZAIA, I. B. Escrituração escolar: a movimentação de papéis nas escolas públicas paulistas, 1893 a 1920. SP: 
FEUSP, 2010.

ZAIA, I. B. GUIA DE ARQUIVOS: Escolas Públicas Paulistas: Criadas e instaladas entre 1890 a 1950. FEUSP: 
anexo da tese de doutorado, 2010.

ZAIA, I. B. O acervo escolar: organização e cuidados básicos. 2ª. ed. SP: FEUSP, 2006.



72 São Paulo, Ano V, Nº 10, p. 72-76, junho de 2020

Revista do Arquivo                                                                           Artigos

UMA FLORA DOS ARQUIVOS?1

Pesquisa tipológica de fontes de arquivo da era moderna (séculos XVI-XVIII)2

Eddy Put - Pesquisador sênior dos Archives de l'État en Belgique e professor na KU Leuven-Bélgica

Tradução: Marcelo Antonio Chaves
 
Revisão: Heloísa Liberalli Bellotto

Jovem Arquivista quinze anos atrás, às vezes eu presidia a sala de leitura dos Arquivos Gerais do Reino em 
Bruxelas. Certa manhã, tive uma discussão com uma estudante de história da arte que procurava, para 
sua dissertação, documentos sobre uma pintura na Catedral de Sainte-Gudule, em Bruxelas. Ela consultara 
o inventário recente desses fundos, em três volumes impressionantes; visivelmente ela não estava satis-
feita com isso. Ela percorrera o volumoso índice, mas não encontrara qualquer referência para a pintura 
em questão. Sua conclusão: o inventário é mal feito! Tentei, cautelosamente, explicar-lhe que um índice 
apenas dá acesso ao inventário, que é a representação do fundo; que um índice não pode abranger todo 
o conteúdo dos fundos. Minha resposta claramente não a convenceu. Sugeri-lhe, então, algumas pistas a 
seguir, principalmente as contas e as atas do capítulo3 , que são séries importantes repletas de informações 
de todos os tipos, portanto, provavelmente também sobre a encomenda e o pagamento da pintura em 
questão. A moça queixosa finalmente saiu da sala de leitura, sem dúvida seriamente decepcionada com o 
mau serviço que recebera nos Arquivos Gerais do Reino. Eu nunca mais a vi.

“Analfabetismo documental” versus “conhecimento cibernético” 

Ao revisar esse pequeno incidente, devo admitir que não havia detectado a síndrome da referida garota. 
Ela claramente sofria - eu percebo isto agora - do que eu chamaria de "analfabetismo documental". Ela não 
tinha ideia de como traduzir suas perguntas em termos arquivísticos. Ela não sabia como julgar a riqueza 
e o potencial dos fundos em questão porque não podia imaginar o conteúdo oculto por trás de descrições 
formais de contas, de atas, de livros de resolução etc.

Os sintomas dessa doença nós os reconhecemos com muita facilidade: pula-se a introdução do inventário, passa-
-se imediatamente ao índice e logo se pergunta: "o que vocês têm sobre isso ou aquilo, ou tal assunto?". Pede-se 
informações; no entanto, nunca se solicita documentos. As ferramentas de busca nos dão a ilusão de que cada 
informação estará acessível em segundos. O que não se consegue encontrar com o Google ‘não vale a pena’. Vi 
pesquisadores qualificados afetados por esse gosto pela facilidade. Elisabeth Yakel observou com razão que a 
presença de descrições de notas de pesquisa de arquivos na internet não melhorou necessariamente o acesso 
intelectual4.  O analfabetismo documental ainda existe e pode estar mais disseminado do que nunca. Felizmente, 
existe um remédio para isto. A solução mais draconiana é um curso acelerado de enciclopédia de fontes de ar-
quivos. Vinte anos atrás, Paul Klep insistiu nisso em um artigo muito interessante e sempre atual, publicado no 
Nederlands Archievenblad 5. Qualquer um que estude o processo de formação e a tipologia de documentos e 
que entende as limitações da representação arquivística, consegue um avanço considerável na pesquisa.

Os arquivistas conhecem o dilema da descrição formal. Documentos avulsos, frequentemente menos im-
portantes, são descritos em detalhes, enquanto que as séries essenciais recebem apenas uma descrição 
formal (contas, registros paroquiais, arrolamentos etc.), seguidas por uma lista de números e datas sem fim. 
Eu me encontrava no mesmo dilema quando fui responsável pela descrição dos arquivos do Conselho de 

1 “Flora” é um conceito da taxonomia geobotânica, que significa um conjunto de plantas de determinada região, era geológica ou ecossistema. O 
autor toma-o emprestado para propor a criação de ferramenta tecnológica que facilite a descrição de documentos a partir de grandes conjuntos 
documentais, conforme se verá adiante. Daí, o termo que foi traduzido como “Flora dos arquivos” [N.T.]. 
2 Artigo traduzido a partir de: Eddy Put, « Une flore d’archives? », in Martine Aubry, Isabelle Chave et Vincent Doom (dir.), Archives, archivistes, 
archivistique dans l'Europe du Nord-Ouest du Moyen Âge à nos jours, Villeneuve d'Ascq, IRHiS (« Histoire et littérature de l'Europe du Nord-Ouest 
», no 36), 2007 [En ligne], mis en ligne le 14 octobre 2012, consulté le 19 avril 2013. URL:  http://hleno.revues.org/185.  
3 les actes du chapitre, no original. Refere-se a atas de Conselhos de membros da Igreja. Unidades administrativas da Igreja católica [N.T.].
4 E. Yakel, « The impact of internet-based discovery tools on use and users of archives », Comma, 2003, p. 191-200. 
5 P. Klep, «Broncommentaren : een geschikte nadere toegang?», Nederlands Archievenblad, n° 85, 1981, p. 388-399. 
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Brabant, um tribunal que nos deixou documentos altamente técnicos, difíceis de acessar, mas de evidente 
interesse.
 
A descrição e a classificação das séries não apresentavam grandes problemas; como todo arquivista sabe 
por experiência própria, esse é um trabalho que progride bastante bem. E ainda assim, eu ficava descon-
fortável. Eu me sentia como o motorista de táxi - é uma metáfora de Michael Fox - que conduz seu cliente a 
um banquete adorável, mas o deixa na frente do restaurante, sem adentrá-lo, sem lhe mostrar sua mesa. 
Não fiz o índice pela simples razão de que os únicos nomes de interesse eram os nomes dos escrivães,6  dos 
secretários e dos conselheiros do tribunal. Havia ainda outro valor agregado: a descrição de cada série é 
precedida por uma introdução bastante detalhada sobre o contexto e a estrutura da série em questão, de 
acordo com as diretrizes da ISAD(G). O pesquisador comum, sem saber como se comportar, como repre-
sentar livros de relatórios, opiniões, pesquisas e informações preparatórias, poderá encontrar ali um ponto 
de partida para sua pesquisa.

A forma versus a informação7

Em última análise, é a forma que é mais importante. Isto não é evidente, no entanto, porque o documento 
não está mais na moda hoje. Bruno Delmas escreveu em 1999: "Aquilo que tradicionalmente chamamos de 
documento teve seu tempo, não é mais interessante, não corresponde mais às necessidades, nem à reali-
dade e agora está desaparecendo diante da única realidade que importa: a informação. Essa é a vulgata dos 
lugares comuns contemporâneos”.

A insistência no alcance de um público cada vez maior significa que, cada vez mais, sentimos a pressão 
para abandonar nossa política de descrição clássica, por uma abordagem que leve em consideração nossos 
clientes, que frequentemente sofrem de analfabetismo documental, mas, por outro lado, são muito ver-
sados em navegar na internet, clientes que exigem de nós a mesma familiaridade. Em um artigo recente e 
bastante inspirador, Michael Fox pleiteou por um limite mais baixo e pela criação de pacotes básicos, por 
assim dizer, que permitam esse acesso. Tudo isso acobertado pela ideia do direct access e do accept the fact 
our users are not like us.8 
 
Entendo que nossos "clientes" não são como nós, mas estará o mundo de cabeça para baixo se tivermos 
que adaptar nossa política à sua falta de alfabetização documental. Os arquivistas e seus instrumentos 
de pesquisa encaminham os pesquisadores para as fontes. Mas até onde vão eles? Os arquivistas, eles 
também se debatem com a dificuldade de acesso às grandes séries. Obviamente, pode-se prever a con-
fecção de um índice ou mesmo uma publicação completa, mas não é preciso dizer que ambos seriam 
realizados com alto coeficiente de trabalho. Não há solução intermediária. É por isso que o entendimento 
da tipologia documental é tão importante. A arquivística e a diplomática nos ensinam que o tipo de um 
documento é o reflexo da sua função. Aquele que compreender sua razão de ser ou seu fundamento terá 
controle sobre o documento. Não é apenas um reservatório de informação, é - em sua forma, em sua 
estrutura - uma fonte em si.
 
A atenção pela tipologia das fontes não é nova. Arquivistas e diplomáticos ocupam-se disso há muito tem-
po. Para a Idade Média, há o manual de Maria Milagros Cárcel Ortí e, sobretudo, a Typologie des sources 
du Moyen Âge occidental, iniciada por Léopold Génicot. A tipologia das fontes da Idade Média ainda está 
para ser dominada, a produção de arquivos nos séculos XIX e XX é muito mais diversificada e pouco clara. 
Mas aqui também são feitos esforços para chegar a uma abordagem tipológica. Gostaria de me referir à 
edição especial de La Gazette des archives (172, 1996) e ao livro de Louise Gagnon Arguin, Typologie des 
documents des organisations: de la création à la conservation, Sainte-Foy (Québec), 1999.
 
Para o período entre os séculos XVI e XVIII, não há muito entusiasmo; os pesquisadores ficam 

6 greffiers, no original [N.T.]. 
7 La forme versus l’information, no original. Este é um dos pontos centrais do artigo. Porém, o que o autor chama de forma, a rigor, conforme 
terminologia arquivística brasileira, chamaríamos de tipo documental, pois é disso que se trata. No entanto, opto por manter o termo traduzido 
na sua forma mais literal, nesta passagem, a fim de respeitar o uso do autor [N.T.]. 
8 [acesso direto e aceito o fato de que nossos usuários não são como nós. N.T] M. Fox, «Structure and Meaning in Tools for Resource Discovery» 
(http://www.naa.gov.au/recordkeeping/rkpubs/fora/ICA_Oct03 /resource_discovery.pdf). 

http://www.naa.gov.au/recordkeeping/rkpubs/fora/ICA_Oct03 /resource_discovery.pdf)
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assustados com o número e a diversidade de documentos. De fato, é verdade que o Antigo Regime 
nos deixou uma gama muito rica de fontes de arquivos. Há centros de pesquisa que tratam do 
estudo tipológico do Antigo Regime: a École des chartes em Paris9  e o Institut voor Nederlandse 
Geschiedenis em Haia; na Alemanha e na Áustria há uma longa tradição na Aktenkunde des Temps 
modernes. Menciono apenas o nome do pioneiro Heinrich-Otto Meisner, que em 1952 publicou seu 
Urkunden - und Aktenlehre der Neuzeit. Sem dúvida, ainda existem outros centros de pesquisa.

O sonho de Gatterer

Os arquivistas elaboram instrumentos de pesquisa de natureza muito diversa: guias, resumos gerais de fun-
dos, inventários clássicos, inventários analíticos etc. Podemos nos perguntar onde localizar as informações 
tipológicas para o usuário: em folhetos separados, na introdução do inventário, em anotações vinculadas a 
um artigo ou a uma série, em um guia, em uma edição de textos? Acredito que essa informação deva ser 
inserida bem próxima das descrições dos documentos. Esse procedimento tem a vantagem de encaminhar 
o usuário imediatamente para as informações sobre o contexto. Foi também a solução que eu finalmente 
escolhi para o inventário do Conselho de Brabant. A descrição de cada série é precedida de uma introdução 
com uma nota explicativa sobre a constituição da série e sua função no processo. No entanto, devemos 
nos perguntar se não é mais útil conceber uma tipologia global, que nos forneça um quadro de referência 
para as formas mais correntes? Os mesmos registros de sentenças, as mesmas funções e inquéritos, de 
fato, existem em muitos outros fundos de tribunais da época moderna. Mesmo que as divergências sejam 
levadas em consideração, uma tipologia global poderia agregar um valor muito importante.

Johann Christoph Gatterer, professor da Universidade de Göttingen no século XVIII, já tinha a ideia de ma-
pear sistematicamente a produção de documentos, tal qual Lineu havia realizado a classificação da natu-
reza.10  Este é um projeto típico do século XVIII; houve reações de desdém, mas o ponto de partida ainda é 
válido. É a base da sistematische Aktenkunde, que quer estabelecer uma grade de classificação para todos 
os tipos de documentos administrativos.

Se a atenção da diplomática clássica se concentra principalmente nos documentos diplomáticos, os arqui-
vistas se interessam principalmente pelo processo de formação de séries, que eram muito frequentes entre 
os séculos XVI e XVIII. Precisamos de uma classificação desses documentos seriados, pelo menos os mais 
comuns. Portanto, devemos abandonar o ponto de vista estritamente diplomático de documentos isolados 
por uma abordagem que vise o exame da série na sua totalidade.

Uma flora dos arquivos?

Se é verdade que muitos de nossos clientes não sabem como representar as séries descritas de maneira 
formal, lhes é necessário um instrumento específico que lhes permitam superar esse problema. A tecnolo-
gia oferece possibilidades interessantes. Uma enciclopédia digital, incluindo uma descrição de cada tipo de 
fonte, imagens, uma história administrativa e uma bibliografia básica, me parece um bom ponto de partida. 
Se queremos identificar uma planta, consultamos uma flora, na internet ou no papel, mas para a rica flora 
dos arquivos, não há um quadro de referência. Podemos mencionar - em nível nacional - algumas publica-
ções que deram um impulso significativo; penso, particularmente, no Dictionnaire des archives e nas obras 
de Paul Delsalle para a França,11  no livro Die archivalischen Quellen de Beck e Henning, na Alemanha e, so-
bretudo, na Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert)12.  Não conheço nenhum traba-
lho sistemático ou banco de dados da produção de arquivos na Europa na era moderna. A quais requisitos 
9 B. Barbiche, «La diplomatique des actes de l’époque moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Bilan et perspectives», La Gazette des archives, n° 172, 1996, p. 
19-29.  
10 Sobre o personagem de Gatterer e os aparatos diplomáticos, ver M. Mersiowsky, «Barocker Sammlerstolz, Raritätenkabinette, Strandgut der 
Säkularisation oder Multimedia der Aufklärung? Diplomatisch-paläographische Apparate im 18. und frühen 19. Jahrhundert», em E. EIsenlohr et P. 
Worm (éd.), Arbeiten aus dem Marburger hilfswissenschaftlicher Institut (Elementa Diplomatica, 8), Hessen, PhilippUniversität Marburg, 2000, p. 
229-241.
11 Dictionnaire des archives: français, anglais, allemand, de l’archivage aux systèmes d’information, Paris, École des chartes, 1991; P. Delsalle, La 
Recherche historique en archives, XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, Ophrys, 1993. 
12 F. Beck et E. Henning, Die archivalischen Quellen: eine Einführung in ihre Benutzung (Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptar-
chivs, 29), Weimar, Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger, 1994 (2) ; J. Pauser, M. Scheutz et Th. Winkelbauer, Quellenkunde der Habsburgermonar-
chie (16.-18. Jahrhundert) (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Bd. 44), München, 2004. 
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um instrumento desse deve satisfazer, seja em papel ou em formato informatizado?
 
• O aspecto visual é extremamente importante: é essencial ter uma ideia do documento. Para 
documentos compostos, há o problema de não se poder folhear em uma tela bidimensional, 
mas isso é apenas uma desvantagem menor – É preciso dar ênfase sobretudo nas grandes 
séries documentais. As contas anuais são um bom exemplo. Fico surpreso com o fato de 
os pesquisadores qualificados não saberem como as contas anuais são estruturadas, qual 
é a relação com os documentos comprobatórios etc. No campo dos documentos avulsos, é 
especialmente necessário prestar atenção aos que foram produzidos em massa: as expedi-
ções das grandes chancelarias dos soberanos e seus conselhos, os atos despachados pelas 
chancelarias episcopais etc.; também a rica produção notarial deve ser considerada, como é 
frequentemente consultada pelo público em geral.
 
• É preciso insistir no vínculo que existe entre o documento e o produtor de arquivos. O 
usuário pode encontrar nos bancos de dados dos esquemas ou configurações dos fundos de 
arquivo mais comuns para o Antigo Regime: os capítulos, os senhorios, os ofícios, as abadias, 
as cidades etc. Para alguns, a ênfase é dada a essa produção interna, que é chamada em ale-
mão de Memorialschreibwerk; em outros casos, haverá principalmente externe Schriftstücke 
ou expedições. É óbvio que existem determinadas configurações em vários tipos de arquivos. 
Menciono, por exemplo, a justiça, a gestão de uma área, a administração fiscal etc. Atenção 
especial deve ser dada a essas "famílias" de fontes, que são muito frequentes e que devem 
ser entendidas em seu contexto e em sua coerência.

• Menos erudição, mais orientação para o público em geral? É óbvio que a tipologia das fontes 
é apoiada por pesquisas especializadas e eruditas: elas devem ser continuadas e intensifica-
das. Porém, além disso, precisamos de uma ferramenta didática que poupe o público (geral). 
Esta opção não significa que jogaremos fora os mais importantes princípios da arquivística. O 
ponto de partida não é a informação procurada pelo usuário, mas a produção de arquivos, 
sua riqueza tipológica e seu contexto. Um banco de dados flexível fará a junção entre os dois.
 
• Devemos prestar atenção às possibilidades de uso? Paul Klep insistiu fortemente nisso. 
Estou convencido de que é extremamente importante, mas não podemos indicar todos os 
usos possíveis de cada tipo de documento. De qualquer forma, acho útil fazer referência a 
exemplos de uso intensivo. Por outro lado, o arquivista não pode ter a pretensão de prever o 
potencial de cada fonte de arquivos.
 
• A escala comparativa coloca problemas. Não é fácil mapear a produção de arquivos do 
Antigo Regime. Existem iniciativas locais que precisam ser desenvolvidas. Como existem floras 
em diferentes níveis, acredito que a integração dessas tipologias locais em um instrumento 
europeu poderia produzir elementos comparativos que ajudem a estudar a produção local e 
nacional sob uma nova perspectiva. Estou convencido de que esta é uma área fascinante de 
pesquisa. Ainda é necessário muito trabalho de erudição básico, mas, ao mesmo tempo, po-
demos tirar proveito dessas pesquisas para construir um instrumento que mostre ao público 
em geral a diversidade e a riqueza dos arquivos da era moderna.

Conclusão

A tipologia das fontes pode ser inovadora se for criativamente integrada aos instrumentos de pesquisa exis-
tentes e novos. O conhecimento da tipologia é um valor agregado no contato com fontes de arquivo, para 
arquivistas e para os pesquisadores. Os arquivistas encontram seu proveito em uma tipologia padronizada dos 
documentos que classificam e descrevem. É muito importante que reservemos o tempo e a energia necessá-
rios para esta tarefa. O esforço didático em relação ao público em geral é, igualmente, missão permanente. Ao 
mesmo tempo, devemos continuar o trabalho clássico, erudito, que está na base dos instrumentos de pesqui-
sa desejados. Além disso, no ensino da ciência arquivística, sentimos a necessidade de um estudo muito mais 
profundo da tipologia. Já existem muitos arquivistas novatos que quase não tiveram documentos de arquivo 
reais em suas mãos e que - também eles - sofrem de um certo analfabetismo documental!
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A estudante decepcionada de Bruxelas poderia ter sido ajudada por uma ferramenta de pesquisa tipológi-
ca? Não estou convencido disso. De qualquer forma, ela não teria sido servida com todo rigor.13 Uma flora 
de arquivos não é uma solução milagrosa, que sinalize que os artigos x, y e z contenham informações sobre 
o assunto desejado. Por fim, existem duas soluções para o analfabetismo documental: a adaptação dos ins-
trumentos de pesquisa, mas também a "reeducação" dos pesquisadores. As pesquisas em arquivo exigem a 
intuição, a perseverança, conhecimento profundo e familiaridade visual com os documentos. As pesquisas 
em arquivos jamais serão fáceis.

13 elle n’aurait pas été servie au doigt et à l’oeil, no original [N.T]. 
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Resumo

O tema difusão é tratado aqui em perspectiva estratégica, a partir de reflexão crítica sobre determinadas 
práticas em arquivos que adotam sedutores discursos com o intuito de atração de público, negligenciando-
-se os conhecimentos produzidos nas instituições arquivísticas. 
Esta reflexão se baseia nas balizas encontradas em esparsa bibliografia e também na aprendizagem prática 
e cotidiana do autor durante anos à frente do setor de difusão em instituição arquivística de proa no Brasil.
Com base na definição de identidade de arquivo, propõem-se caminhos para tornar a comunicação dos 
arquivos mais aderente ao perfil institucional e aos saberes produzidos na disciplina arquivística e nos ar-
quivos públicos e busca-se definir princípios e parâmetros para essa atividade nos arquivos.

Palavras-chave: Difusão em arquivos – Arquivos – Identidade de arquivos – ação educativa – comunicação 
institucional

Abstract 

The theme of education and communication within archives is considered here from a strategic perspecti-
ve, based on critical reflection on certain practices in archives. These institutions adopt seductive speeches 
to invite audiences, neglecting the knowledge produced in archival institutions.
This reflection is based on the principles discovered in a sparse bibliography. Plus, it is grounded on the 
author’s practical and daily learning for years, as the head of the archives education department in a leading 
archival institution in Brazil.
Based on the definition of archival identity, ways are proposed to make the communication of archives 
more adherent to the institutional profile. Moreover, paths are suggested to coordinate this communication 
and the knowledge produced in the archival science and public archival institutions. This article seeks, also, 
to define principles and criteria for both education and communication activities in the archives.

Keywords: Education Programs and Communication in Archives - Archives - Identity of archives - Education 
Programs – Institutional Communication

Introdução: arquivo? De qual arquivo falamos?

Os organismos normativos criados para buscarem formas de padronização de práticas e do universo vo-
cabular da arquivística (ou arquivologia?) encontram muitas dificuldades para alcançar consensos sobre 
terminologias e conceitos. Vanderlei dos Santos enfatiza as dificuldades de uma disciplina que padece de 
“excessiva divergência na compreensão e aplicação de seus fundamentos nos diversos países”, que não 
consegue sequer consensuar o seu nome (SANTOS, 2015, p. 14). Conforta-nos a sensação de que se trata 
de uma especialidade em formação.1

Sobre o próprio termo “arquivo” pesa uma polissemia que frequentemente chega a causar certos 
constrangimentos no seu uso mais adequado.2 Para além disso, como todo objeto de estudo, os arqui-

1 Segundo Vanderlei Batista dos Santos, “A arquivística brasileira vem-se firmando como disciplina há pouco tempo. Sobremaneira após a regula-
mentação da profissão de arquivista, ocorrida em 1978, e da criação do curso superior de arquivologia, no ano anterior” (SANTOS, 2017, p. 25).
2 O termo pode definir conjunto de documentos, entidade administrativa de custódia, edifício de guarda de documentos, móvel de guarda de do-

mailto:teochaves@gmail.com
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vos são também apropriados e analisados sob diversas óticas discursivas.

Além disso, são inúmeras as modalidades e estatutos de instituições arquivísticas e serviços de arquivos 
em organizações, com dimensões estruturais, administrativas e de recursos bastante diversas. O grau de 
autonomia de gestão político-administrativa entre elas varia muito: comparemos o alcance de um arquivo 
que é um setor administrativo de um museu e de um arquivo que é unidade administrativa que se situa a 
um grau abaixo do nível de secretaria de Estado.3

Dito isto, atente-se que não menos instável é o uso do conceito de difusão, atividade aberta e eclética que 
também exibe baixo potencial de consenso.

Portanto, como propor um debate sobre difusão em arquivos de forma transversal e generalizante em uma 
área com “excessiva divergência” de ideias e de práticas?  Quais elementos podem ser levantados para se 
pensar num campo prático e conceitual comum para implantação de instância de difusão acessível às mais 
variadas modalidades de arquivo? Talvez um bom ponto de partida seja a exploração daquilo que inegavel-
mente identifica todos os arquivos, sejam quais forem sua condição e modalidade:

1) Sua definição mais genérica, que abrange todas as suas tipologias: Arquivos são 
“Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública 
ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente 
da natureza do suporte.”4

2) Os arquivos se identificam no seu fazer técnico peculiar que engloba todas as fases e 
tarefas voltadas para a gestão, preservação, acesso e difusão de documentos de arquivo.

3) Os arquivos padecem de invisibilidade social crônica, seja por sua característica 
instrumental,5 seja pelo crônico desprezo e dificuldades intrínsecas às ações humanas de 
registro e de organização de informações.6

4) Destituídas de prestígio, no Brasil, as instituições arquivísticas carecem de recursos 
e possuem estruturas muito exíguas para cumprirem a contento as suas finalidades 
estratégicas.

Estas últimas assertivas nos adiantam sobre a importância de estrutura de difusão nos arquivos. Entretanto, 
o que cabe a um setor ou serviço de difusão em um arquivo? Como definir e hierarquizar os públicos e ati-
vidades de um arquivo para fins de difusão? O que se entende por difusão? Considera-se difusão qualquer 
tipo de comunicação para fora da organização? Existiria difusão eficiente (aderente) e difusão de “baixa 
intensidade”, ou, nesse campo vale tudo para atrair “público”. Adesão de público seria o único ou o melhor 
dos critérios para se avaliar a difusão mais adequada? Neste artigo o leitor deparar-se-á com questões que, 
de forma direta ou tangencial, acercam esses problemas colocados e ainda com apontamentos de diretrizes 
para difusão em arquivos.

Dissensões e a necessidade de balanço crítico

Difusão aparenta ser um conceito vulgar, pois quando buscamos definições e sentidos parece não haver 
opções senão o sentido genérico e óbvio que não dá muita margem a tergiversações. O termo parece dar 
conta do que se quer dizer, sem muito esforço. 

cumentos ou até conjunto de dados, conforme CAMARGO & BELLOTTO (Dicionário de terminologia arquivística, 2012). 
Uso mais complexo do termo arquivo pode ser consultado em SANTOS, 2015, p.125-133.
3 Excelentes relatórios de pesquisas junto aos arquivos municipais paulistas expõem essa diversidade e podem ser acessados em:
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/pesquisa_paulista
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/mapa_paulista
4 Arquivo Nacional (Brasil). Dicionário brasileiro de terminologia arquivística (DBTA). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005.
5 Consultar entrevista de Ana Maria Camargo em Cadernos Sesc de cidadania, ano 10, número 15, p. 34 2019, em que a autora explicita essa carac-
terística instrumental dos centros de memória, mas que também se aplicam aos arquivos.
6 Atentemos para este fato: mesmo as instituições arquivísticas (muitas delas, normatizadoras sobre o assunto) têm dificuldades em enxergar, orga-
nizar e manter a sua própria produção documental (o “arquivo do arquivo”)!

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/pesquisa_paulista
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/gestao/municipios/mapa_paulista


79São Paulo, Ano V, Nº 10, p. 77-92, junho de 2020

Revista do Arquivo                                                                           Artigos

Os dicionários especializados refletem a falta de precisão conceitual citada anteriormente e os espe-
cialistas divergem sobre o próprio conceito, mas também sobre a abrangência do termo.7 Alguns autores 
segmentam a difusão a partir dos diversos perfis de atividade.8

No entanto, a literatura carece de balanço crítico sobre as práticas de difusão em instituições arquivísticas e 
de debate sobre o que se constitui em difusão típica de arquivos.  Não é aceitável se pensar que quaisquer 
formas e conteúdos de difusão sejam adotados acriticamente. Divulgar o conhecimento histórico baseado 
em documento de arquivo apenas não basta; além disso, parte significativa da produção historiográfica já 
se dedica a essa tarefa.9 Se esta história produzida a partir dos arquivos não carrega em seu conteúdo as 
especificidades dos conhecimentos técnicos e científicos típicos dos arquivos, essa difusão não é senão 
apenas parcial e precária.

Daí a necessidade de se produzir um conceito próprio de difusão em arquivos.

Difusão: essencial e complementar

As práticas arquivísticas se assentam no tripé de atividades essenciais de gestão, preservação e acesso. A 
difusão engloba as atividades complementares e de muita importância aos arquivos, pelas próprias cons-
tatações acima postas, mas também atividades essenciais, como aquelas relacionadas ao acesso à infor-
mação arquivística. Ou seja, generalizar a sua classificação como “atividade secundária” em relação às suas 
funções precípuas10 tem um aspecto contraditório, tendo em vista que muitas das atividades essenciais 
dos arquivos referentes ao acesso são englobadas pelo eclético guarda-chuva da difusão: as permanentes 
atividades de sensibilização dos gestores, o atendimento ao público e os imprescindíveis instrumentos de 
pesquisa, estes últimos pertinentes à questão do acesso, por exemplo.

Exemplos dessa relação íntima entre acesso e difusão vão desde as ferramentas de pesquisa até publica-
ções impressas, como as do Arquivo do Estado de São Paulo, datadas desde o final do século XIX. Durante 
muito tempo, a coleção “Documentos Interessantes” (1894 a 1990) foi a principal ferramenta de difusão 
institucional e que promoveu, por meio dos trabalhos de paleografia, o acesso ao conteúdo de milhares de 
documentos manuscritos.11

Entretanto, sob certos aspectos, compreende-se a assertiva de Heloísa Bellotto que afirma ser a difusão 
atividade secundária, pois, se bem estruturados para o exercício desse tripé de funções, os arquivos estarão 
aptos para desempenhar suas atividades finalísticas dentro das organizações com eficiência e atender bem 
aos cidadãos, mesmo sem possuir um setor específico para a difusão. E mais: sem política de gestão e de 
tratamento documental adequado as ações de difusão se tornam inócuas e destituídas de sentido.

Seja como for, o tema difusão nos arquivos tem pouca expressão na produção teórica da área. Nada de sur-
preendente, se pensarmos que poucos arquivos dispõem de condições materiais e de pessoal especializado 
para sustentar atividades estruturadas de difusão e de comunicação. Conforme Ribeiro &Torre, 2012, p. 67:

Essa pouca valorização se observa em inúmeros detalhes, desde a pequena preocupação 
na disponibilização de espaços capazes de abrigar exposições e oficinas, acolhimento 
de turmas, salas multimídia, locais para lanche, até a raríssima estruturação de serviços 
educativos, com pessoal próprio.

Trabalho recente de Bianca da Costa Maia Lopes (2018, p. 95) referenda essa debilidade:
7 Aldabalde & Rodrigues, 2015; Rockembach, 2015 e outros desenvolvem o conceito de mediação cultural diferenciando-o do de difusão. Jesús Tra-
mullas (2010) distingue os conceitos de difusão, comunicação e dinamização; Vaz & Venâncio (2018) realizam revisão de literatura com a finalidade 
de “conceituações dos termos marketing, difusão e mediação cultural”. 
8 Especialmente, Bellotto, H. L. (2007, p. 227) que categoriza em difusão educativa, voltada ao público escolar; difusão editorial, voltada à criação 
de materiais para divulgação dos serviços; e difusão cultural, voltada ao desenvolvimento de diferentes projetos culturais. Essa categorização é 
reutilizada por muitos autores que refletem sobre o fenômeno da difusão.
9 São inumeráveis os autores que advogam sobre a importância do documento de arquivo para a produção historiográfica, especialmente adeptos 
da chamada história social. 
10 Heloísa Liberalli Bellotto, Arquivos permanentes. Tratamento documental. FGV Editora, 2007, p. 227.
11 A coleção Documentos interessantes está acessível em: https://bibdig.biblioteca.unesp.br/handle/10/57.Sobre essa publicação, consultar 
Mendes (2010).

https://bibdig.biblioteca.unesp.br/handle/10/57
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De modo geral, percebe-se a existência de uma lacuna na literatura arquivística quanto à 
definição do termo “difusão”. Ressalva-se que há pesquisas sobre a função de difusão na 
área, porém, ainda são escassas as investigações que aprofundam essa questão. Os autores 
da área tendem a utilizar o termo difusão, disseminação e divulgação indistintamente, 
em grande parte das produções científicas consultadas, embora os sentidos que lhes são 
atribuídos não correspondam, necessariamente, aos conceitos estabelecidos na 
Ciência da Informação.

Arquivo e museu, cada um no seu lugar

Se o conceito de difusão parece um tanto fluído, é preciso apontar as especificidades daquilo que se de-
finiria como difusão em arquivos.  Partimos do pressuposto de que os arquivos são instituições muito dis-
tintas dos museus e bibliotecas, para ficarmos nesse exemplo das disciplinas chamadas de “três irmãs”12. 
No entanto, modelo e conceitos de difusão estão imbricados com as instituições museológicas, e, por esse 
motivo, é inevitável uma aproximação crítica para que se busquem parâmetros próprios aos arquivos. 

A existência do museu está intimamente vinculada às atividades de difusão. Sem estas, a instituição desti-
tui-se de sentido e tende à sucumbência. Por seu turno, as instituições de arquivo possuem função e fina-
lidade distintas, pois resultam do acúmulo “natural” de registros das atividades de pessoas físicas ou jurídi-
cas. Arquivos existem e precisam, necessariamente, ser mantidos em todas as instâncias da administração 
pública. Apenas esse traço bastaria para avaliarmos o significado da difusão para uma e outra instituição.

Antes de mais nada, é preciso lembrar que o documento de arquivo tem como traço 
característico o fato de ser produzido de forma natural e rotineira, por imperativos de 
ordem prática, sem qualquer intenção de se transformar em fonte para a história (...) não 
resulta de um gesto especial de atribuição de sentido como ocorre com os documentos 
de museu; ao contrário, tem caráter evidencial congênito, isto é, nasce para servir de 
instrumento ou prova de determinadas ações e é alheio a um eventual uso secundário 
que dele se possa fazer. Esse caráter instrumental faz-se acompanhar de outros traços 
marcantes (CAMARGO, 2003, p. 11)

Museu se enquadra perfeitamente no que se concebe ser essencialmente um equipamento de cultura. Não 
há discussão sobre onde vincular um museu público em uma estrutura administrativa de Estado.

O mesmo não ocorre com essa instituição tão peculiar (aparentemente híbrida) como é o Arquivo. Este 
é, antes de tudo, equipamento de gestão, guarda e preservação de documentos, de acesso para prova de 
direitos ou testemunho de fatos, de apoio à administração (no caso dos arquivos públicos) e também fonte 
importante para produção de história e memória organizacional.

Por outro lado, o Arquivo é também equipamento de cultura, enquanto componente importante para a 
produção do conhecimento sobre o passado. Diria, o melhor dentre os suportes de memória, sociais e de 
indivíduos.

(...) alçados à categoria de patrimônio histórico, os arquivos partilham com as demais 
entidades [bibliotecas e museus] uma função cultural (no sentido amplo desse conceito), 
fornecendo subsídios que permitem reconstituir a trajetória das pessoas jurídicas e físicas 
cujos documentos se preservaram e, por extensão, o contexto social em que atuaram 
(CAMARGO & GOULART, 2015, p. 27).

Decorrente desse aspecto aparentemente híbrido, de difícil classificação, do ponto de vista administrativo, 
gestores públicos, não raro enfrentam esse instigante e difícil dilema: onde vincular o Arquivo Público? No 
panorama nacional, a grande predominância ainda é na área de cultura, resultante do movimento de inér-
cia da nossa história administrativa. Porém, apenas a título de exemplo, encontram-se arquivos atrelados 
12 Em inspiradas 12 páginas Ana Maria Camargo e Silvana Goulart traçam, de forma sintética, os perfis da biblioteca, do museu, do centro de do-
cumentação e/ou memória e do arquivo. Consultar: o primeiro capítulo do livro Centros de memória: uma proposta de definição, dessas autoras, 
publicado pela Edições Sesc, 2015.
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administrativamente às pastas da Justiça e Segurança Pública (Arquivo Nacional do Brasil); Secretaria de 
Gestão (Órgão Central de Gestão Documental da Prefeitura de São Paulo);13 Secretaria de Administração 
(Barueri, São Paulo) Secretaria de Governo (Estado de São Paulo).

De qualquer forma, para nos desviarmos dessa pendenga alheia aos propósitos deste texto, limitemo-nos 
à formulação genérica de que o Arquivo Público requer o lugar estratégico da esfera mais alta na gestão 
pública, de preferência não vinculado à função cultura, a menos que se trate de “arquivo histórico”, o que 
entendo significar uma anomalia administrativa,14 cujos efeitos se minimizam com implantação de bem 
desenhado sistema de arquivos.15

Público e usufruto do museu

A difusão em museu, em linhas gerais, é desafiada a atingir público mais amplo possível (desde o “cidadão 
comum”) oferecendo um “produto” para usufruto cultural imediato, ainda que se espere repercussão no 
âmbito da formação cultural do indivíduo16. A reserva técnica, normalmente acessível por meio de expo-
sição e mostras, define os “produtos” de um museu. Nesse sentido, a difusão obterá pleno sucesso se a 
comunicação realizada convencer o receptor da mensagem à visita ao “produto” ofertado (seja presencial 
ou virtual). O processo de mediação agregará mais ou menos informações culturais ao usufrutuário do 
produto.

Claro que ao museu se coloca o desafio de conquistar outro nível de usufrutuário mais “profundo”, ou seja, 
os pesquisadores do tema abordado e suas interfaces. Destaque-se o papel central dos arquivos dos mu-
seus para pesquisas. Assim, uma exposição museológica deverá possibilitar camadas de aprofundamento 
de conhecimentos a usufrutuários de diferentes níveis de interesses e de conhecimentos; no entanto, pro-
porcionar a contemplação e o despertar do indivíduo para a sensibilidade da arte, da memória e da história 
é o seu desiderato.

Ou seja, o produto oferecido por um museu, na grande maioria dos casos é para usufruto imediato a ser 
consumado numa visita com finalidade cultural.

E, quanto aos arquivos, em que medida se aproximam dos museus? Evidentemente, o fenômeno da difusão 
está indissociavelmente vinculado ao perfil de usuários potenciais e efetivos previstos. No caso de bibliote-
cas e museus, esse perfil é o mais genérico possível e situa-se muito na dependência do desenvolvimento 
cultural e de noções de patrimônio do ambiente social. De qualquer forma, trata-se de público amplo e 
difuso.

No caso dos arquivos há um diferencial decisivo.

O público efetivo dos arquivos: “cidadãos” e pesquisadores

Os arquivos, na sua aparente hibridez, têm como seu maior público potencial e efetivo os cidadãos que 
deles necessitam para fins de garantias de direitos e de provas. Nesse sentido, os arquivos precisam es-
tar organizados e disponíveis para que os usuários dos serviços tenham rápido acesso às informações de 
que necessitam nas instâncias administrativas da esfera de jurisdição desses arquivos (arquivos de hospi-
tais, polícia, recursos humanos etc.). Para que isto aconteça, os gestores precisam estar cientes do papel 
13 O “Arquivo Histórico” do município de São Paulo permanece vinculado à Secretaria de Cultura. 
14 Sobre esse lugar, PAES (2004, p. 37) indica que “a melhor posição do órgão de arquivo (...) seja a mais elevada possível”. As palavras de Marilena 
Leite Paes sobre a cisão dos arquivos continuam lapidares: “Não se pode dividir o arquivo em dois compartimentos: velho (ou histórico) e adminis-
trativo. Na realidade, são pura e simplesmente arquivos em incessante processo de transformação (...). Os documentos históricos de hoje foram 
os administrativos de ontem e os documentos administrativos de hoje serão os documentos históricos de amanhã (...). Mesmo os documentos 
históricos de hoje podem tornar-se novamente administrativos amanhã, por diversas circunstâncias, devido a sua utilização” (PAES, 2004, p.121).
15 Sobre sistema de Arquivos, consultar BELÉM, 2016.
16 O debate sobre propósito e alcance da função educativa dos museus na formação de indivíduos e grupos é intenso. O glossário do Código de ética 
para museus (ICOM, 2001), assim define museu: “Os museus são instituições permanentes, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu 
desenvolvimento, abertas ao público, que adquirem, preservam, pesquisam, comunicam e expõem, para fins de estudo, educação e lazer, os teste-
munhos materiais e imateriais dos povos e seus ambientes”. Apenas para fins de indicação a esse respeito, cito os artigos de CAZELLI; MARANDINO 
& STUDART (2003); e CHIOVATTO (2010).
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incontornável e estratégico dos arquivos, no que diz respeito ao acesso à informação arquivística. Tendo em 
vista que esta não é a realidade político-administrativa no Brasil, o foco de difusão dos arquivos precisa se 
orientar para esse público. Inexoravelmente! Isso vale também para os setores de arquivo em relação aos 
gestores das organizações que os abrigam.

Por outro lado, os arquivos também possuem a sua dimensão cultural, tal qual o museu. Entretanto, o pro-
duto arquivístico é mais complexo, sob determinados aspectos. E aqui a distinção entre essas instituições 
de custódia de patrimônio se amplifica e provoca impactos decisivos na difusão.

Qual o produto a ser usufruído de um arquivo “histórico”17e quais os diferenciados interesses e potenciais 
de usufruto dos diversos públicos?

Aí começam os maiores problemas. O arquivo “histórico” não tem a oferecer uma encantadora e enigmáti-
ca peça museológica para usufruto de quem a ele recorrer. O que tem um arquivo a oferecer? Um labirinto 
de documentos com informações fragmentadas (sem sentido?) a ser decifrado e, caso se trate de arquivo 
muito organizado (o que é raro), com pistas bem definidas para uma garimpagem menos sofrida.  Ou seja, a 
realização plena e consequente de um bom produto de difusão de arquivo é formar e trazer para a institui-
ção potenciais PESQUISADORES que se habituarão a permanecerem nas salas de consulta muitas e muitas 
horas a garimpar, sem segurança de sucesso na sua busca18.

Ou seja, os arquivos possuem, potencialmente (e necessariamente), um produto cultural de alto nível de 
erudição. E não podemos nos iludir e querer concorrer com equipamentos de cultura de outra natureza 
que buscam excitar ao máximo os mecanismos sensoriais e mais imediatos dos visitantes. “As pesquisas em 
arquivo exigem a intuição, a perseverança, conhecimento profundo e familiaridade com os documentos. As 
pesquisas de arquivos nunca são fáceis”, essa é a conclusão de Eddy Put, com a qual corroboro.19

E, então, qual o impacto disso na formulação de projetos de difusão em arquivos? Aqui reside o cerne da 
questão. Partindo-se do pressuposto de que, de maneira genérica e em última instância, os usufrutuários 
potenciais, e por excelência, dos arquivos, em sua aparente híbrida dimensão, são os cidadãos em busca de 
registros de provas e os pesquisadores (dos mais variados campos do conhecimento) é que se delineiam 
as “camadas” secundárias de alcance e as ferramentas mais adequadas para atingi-las.

Dois níveis de sensibilização

Nesse sentido, existiriam dois níveis de sensibilização possíveis que se colocam como desafio para as ações 
de difusão dos arquivos em sua dimensão patrimonial: 

1) Amigos da causa - Sensibilização e comunicação dos (potenciais) interessados e aficionados pelo patri-
mônio histórico cultural, visando-se torná-los “amigos” da causa dos arquivos, demonstrando-se a impor-
tância estratégica dos arquivos em uma sociedade, seja para fins de prova, memória e elaborações histó-
ricas. Assim, todos os “produtos” postos à disposição do usuário potencial terão como desafio último esse 
objetivo, sejam as exposições físicas e virtuais, visitas mediadas, exposição de imagens, ou elaborações de 
constructos históricos sobre o acervo. Esse público de “aliados”, digamos “passivos” e “interativos” é efi-
cientemente alcançado virtualmente pelas ferramentas tecnológicas e seus variados produtos de difusão, 
ou presencialmente por visitas mediadas e atividades de sensibilização;

2) Potenciais pesquisadores - Sensibilização e comunicação dos (potenciais) pesquisadores. Nesse caso, os 
mais variados malabarismos e pirotecnias para conquistas de “laiques” virtuais mostram-se inconsequen-
tes, pois a formação de pesquisadores não é da competência exclusiva dos arquivos, mas, principalmente 
das instituições acadêmicas. Aos arquivos caberia, portanto, essa relação íntima com a academia e outras 
17 Considero o uso mais adequado do termo Arquivos permanentes, tendo em vista a irresolvível ambiguidade do termo “histórico”.
18 “Tomada num sentido amplo, pesquisa é toda atividade voltada para a solução de problemas; como atividade de busca, indagação, inquirição da 
realidade, é a atividade que vai nos permitir, no âmbito da ciência, elaborar um conhecimento, ou um conjunto de conhecimentos, que nos auxilie 
na compreensão desta realidade e nos oriente em nossas ações (...) Assim, toda pesquisa tem intencionalidade, que é a de elaborar conhecimentos 
que possibilitem compreender e transformar a realidade” (PÁDUA,2002, p. 31/32).
19 PUT, 2017, p. 7. Versão em português disponível na Seção Artigos desta edição.
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instituições de pesquisa (para fins de genealogia, jornalismo, organizações sociais etc.) e o desenvolvimento 
de ferramentas avançadas de pesquisa que nada funcionarão sem investimentos na organização documen-
tal. Além disso, todas as modalidades de difusão (visitas mediadas, seminários e, principalmente, as expo-
sições) devem investir nessa educação do público potencial de pesquisadores de documentos de arquivo. 

Nesse sentido, ponho em questão certa política de difusão de arquivos que pressupõe que arquivo se 
difunde ao se divulgar elaborações baseadas em documentos. Assim, produzem-se eventos de natureza 
eminentemente historiográfica, exposições didáticas com fins precípuos de educação em história, publica-
ções (impressas e digitais) de historiadores e capacitações (serviço educativo) baseadas em interpretações 
de documentos. Muitas vezes, os debates se resumem a disputas no âmbito da epistemologia da história.

Esse é um modelo de difusão muito limitado, do ponto de vista arquivístico, pois evidencia apenas um 
dos aspectos de produção (por outras áreas do conhecimento) elaborada a partir do trabalho arquivístico. 
Entretanto, o conhecimento específico e típico da arquivística é ofuscado, diluído ou diminuído. Ora, o debate 
sobre a importância das fontes primárias arquivísticas para produção da história está no cerne das disputas 
historiográficas e são dependentes das escolhas dos programas dos departamentos universitários das ciências 
humanas e não especificamente da arquivologia. Por outro lado, a política de valorização dos arquivos e a 
necessidade incontornável de gestão e tratamento documental não dependem das escolhas em voga na aca-
demia, ainda que determinadas vertentes historiográficas ajudem a fortalecer a difusão dos arquivos.

Os arquivos produzem um discurso historiográfico peculiar: aquele focado no âmbito do contexto dos seus 
fundos e coleções e que objetivam colar o mais fidedignamente possível os registros documentais dispo-
níveis ao perfil dos sujeitos produtores. A difusão do livro de história baseado em documentos, por si só 
não dissemina a ciência e os esforços que estão por detrás do que tornou possível a elaboração desses 
produtos. Essas produções valorizam essencialmente a produção historiográfica que é relativamente reco-
nhecida socialmente, mas quase nunca os conhecimentos subjacentes à organização arquivística, estes sim, 
reconhecidamente invisíveis à sociedade como um todo e aos próprios historiadores.

Além disso, o potencial social dos arquivos extrapola em muito o alimento da produção historiográfica. 
Nesse sentido, os profissionais e intelectuais dos arquivos necessitam definir os contornos dos seus discur-
sos para a promoção e participação no diálogo interdisciplinar para que estes não se diluam nos discursos 
das outras disciplinas.

Por uma difusão de arquivo: diretrizes norteadoras

Seja qual for a instituição arquivística, elenco aqui alguns “princípios” que considero importantes para se 
conceber e orientar as atividades de difusão:

Aderência ao perfil institucional e identidade de arquivo

É pressuposto se conhecer detalhadamente a instituição para que se possa difundi-la adequadamente. 
Portanto, todas as atividades de difusão devem ser guiadas pela missão e pelas características que são pe-
culiares à instituição e à área de conhecimento que orienta os seus trabalhos técnicos.

Calendário próprio fortalece a identidade de arquivo

A política a ser traçada para a difusão em Arquivo deve se pautar pela identidade de arquivo e não por 
efemérides ou pelo calendário cívico-escolar, mas, ao contrário, tem que montar a sua agenda de difusão a 
partir da realidade interna dos trabalhos técnicos desenvolvidos na instituição, ainda que em diálogo per-
manente com acontecimentos externos.

Protagonismo nos eventos realizados

Nos eventos organizados pelo Arquivo, os profissionais das áreas técnicas devem ser estimulados a partilhar 
seus conhecimentos, com finalidade de troca interdisciplinar de conhecimentos.



84 São Paulo, Ano V, Nº 10, p. 77-92, junho de 2020

Revista do Arquivo                                                                           Artigos

Garantia do acesso e responsabilidade com a informação

No que diz respeito ao atendimento ao público e pesquisadores, respeitando-se a legislação restritiva ao 
acesso, a difusão deve se pautar pelo pleno direito de acesso às informações sob sua custódia, buscando 
superar os obstáculos que dificultam a plena disponibilização dessas informações20.

Respeito aos ritmos e especificações técnicas das áreas

A política de difusão no Arquivo tem que ser ancorada nos trabalhos das áreas técnicas e nunca desco-
lada delas. As atividades de exteriorização tendem sempre a causar impacto nas áreas técnicas. Visitas 
mediadas, exposições, seminários, tudo isso pode levar a interferências e interrupções com impacto nos 
serviços técnicos. Evitam-se esses fenômenos se a difusão se submeter a planejamento e se posicionar 
colada e muito atenta ao que se passa no “chão” do arquivo, ali onde se desenvolvem as atividades pri-
mordiais que o sustentam.

Segurança da informação e do patrimônio

As atividades de comunicação, divulgação e de acesso são tencionadas a promoverem a mais ampla difusão 
de documentos e informação. Os setores que cuidam da preservação dos documentos e da administração 
predial precisam ser consultados nos momentos de planejamento e organização dos eventos, principal-
mente exposições físicas, com o intuito de prevenção de danos ao patrimônio documental.

Transversalidade

Difusão é atividade transversal que permeia toda a estrutura institucional (ou, assim deve ser). Por este 
motivo ela assume responsabilidade de promoção do diálogo interno e também com outras instituições. 

Parcerias

Articulação interdisciplinar impõe aos profissionais dos arquivos atuarem como sujeitos a viabilizarem a 
troca de conhecimentos a partir do conhecimento específico arquivístico. Assim se realiza a produção do 
conhecimento, na interação com as várias especialidades. As parcerias com as diversas disciplinas acadêmi-
cas e as revistas científicas são as ações, por excelência, para esse fim.

Difusão de quê?

Toda difusão de arquivo (no sentido amplo inicialmente exposto) tem como princípio incontornável divulgar 
e disseminar: a instituição/serviço em toda sua complexidade; todos os trabalhos técnicos voltados para 
as suas atividades finalísticas; os conhecimentos produzidos no âmbito da ciência arquivística; e o acervo 
sob sua responsabilidade.

À difusão cabe reforçar a identidade de arquivo, pois historicamente ela tem se diluído em discursos his-
toriográficos e/ou sob muita influência dos parâmetros das bibliotecas e museus.

Fincam-se, assim, os contornos de difusão arquivística.

Da instituição/serviço

Tornar a instituição conhecida pelo público em geral é importante tarefa de comunicação como uma das dimen-
sões de difusão no sentido de divulgação institucional. Aqui se inserem a aplicação das marcas e emblemas da 
organização nos eventos, apresentações e produtos institucionais; elaboração e difusão de vídeo institucional, 
visita virtual, marca d’água nos documentos digitais e busca de espaços nas variadas modalidades de mídia.
20 Os itens 6 e 7 do Código de Ética dos Arquivistas, elaborado pela Seção de Associações Profissionais do Conselho Internacional de Arquivos (CIA), 
nos orientam. Consultar: https://www.ica.org/es/ica-codigo-de-etica. Quintana (2017) desenvolve argumentos sobre a necessidade de tratamento 
especial para acesso no caso de arquivos reveladores de informações sobre violações de direitos humanos. Consultar: http://www.arquivoesta-
do.sp.gov.br/revista_do_arquivo/05/artigo_especial.php#inicio_artigo

https://www.ica.org/es/ica-codigo-de-etica
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Os profissionais especialistas alocados nas áreas auxiliares das atividades finalísticas necessitam de habilita-
ção no universo vocabular da área e devem demonstrar intimidade com os saberes produzidos pelas áreas 
técnicas do Arquivo. A comunicação é uma dimensão da difusão e não pode se descolar dos ambientes que 
desenvolvem as atividades finalísticas do arquivo.

Entretanto, como essa questão da identidade de arquivo se coloca no caso dos arquivos que são serviço-
-atividade-meio de instituição com perfil bem distinto? Pensemos, por exemplo, nos arquivos de museus, 
de bibliotecas, de entes legislativos etc. Afinal, as atividades de arquivo, em muitos casos, são também in-
visibilizadas e desprestigiadas no interior dessas instituições/entidades. Desta forma, os profissionais desse 
serviço são alçados ao desafio de sensibilizar permanentemente os seus gestores para a função estratégica 
dos arquivos. O ideal é que as duas especialidades, a do arquivo e a atividade finalística da instituição que 
o abriga se articulem em projetos comuns de difusão. Isto impõe ao profissional do arquivo especialização 
também na atividade finalística da instituição que o abriga. Dito de modo mais explícito: os arquivistas (no 
sentido amplo) de uma câmara de vereadores precisam conhecer finamente as atividades legislativas, as-
sim como os arquivistas de um museu devem se envolver na difusão das atividades do museu.

Dos trabalhos técnicos

Quantas pessoas sabem distinguir as funções de um arquivo? Quantos têm noção da complexidade em 
se elaborar plano de classificação e tabela de temporalidade, um quadro de arranjo, ou de se fazer uma 
descrição arquivística, de definir tipologias documentais, de se realizar leitura e transcrição paleográfica, 
restauro e conservação (preventiva e corretiva) de documentos em suportes de papel, magnético, ótico, di-
gital etc.? Quantas pessoas têm acesso à complexidade da gestão de documentos, critérios de classificação, 
ordenamento, seleção, amostragem aplicada, avaliação documental, técnicas de acondicionamento e de 
guarda de informações/documentos; logística típica de arquivos; legislação referente a políticas de gestão, 
a direitos autorais, a acesso etc.; técnicas e lógicas de recuperação da informação e dos grandes desafios 
para gerenciamento de sistemas informatizados de gestão de documentos?

Pois bem, por detrás dos pormenores de cada uma dessas atividades há pessoas capacitadas utilizando 
recursos intelectuais e operacionais típicos da área dos arquivos. Eis o tamanho da responsabilidade da 
difusão de um arquivo: expor aos mais variados públicos essa riqueza singular e típica dos arquivos que é 
absolutamente desconhecida. Esses saberes que são próprios e exclusivos dos que se dedicam nas áreas 
técnicas do arquivo precisam aparecer em todas as modalidades dos produtos e eventos de difusão: pu-
blicações, exposições, palestras e seminários, peças de comunicação (sítios eletrônicos, matérias jornalísti-
cas), periódicos e visitas monitoradas.

Dos conhecimentos específicos da área

Os arquivos são instâncias singulares e estratégicas nas administrações públicas e nas diversas entidades 
e instâncias da sociedade em geral. Há um conjunto de saberes específicos produzidos por e a partir das 
áreas técnicas que atuam nos arquivos e que ganhou estatuto de disciplina científica. Saberes que se con-
formam numa área específica de ciência aplicada21.

Não obstante haver instituições acadêmicas (poucas, no Brasil) que produzem conhecimentos na área que 
se convencionou chamar de ciência da informação, os arquivos são instâncias administrativas que, ao ab-
sorverem em suas práticas conceitos e teorias historicamente acumulados e fazerem a mediação concreta 
nas suas respectivas áreas de atuação, acabam por produzir permanentemente matéria prima para elabo-
ração de novos conhecimentos.

Os conhecimentos produzidos a partir das atividades dos arquivos possuem uma dimensão instrumental e 
pragmática típicos de ciência aplicada. A administração pública é um complexo de múltiplas atividades, to-
das elas produtoras de documentos, e o gerenciamento do gigantesco fluxo de informações/documentos, 
nas suas diversas fases (corrente, intermediária e permanente), é tarefa para a qual essas administrações 
não estão preparadas. Ou seja, há uma necessidade premente e permanente de desenvolvimento e aplica-
ção cotidiana de saberes que são típicos dos especialistas em documentos e arquivos.

21 A esse respeito, consultar o capítulo 2, “Arquivística como disciplina científica”, de Santos, 2015.
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Nesse mesmo sentido, os bons e eficientes sistemas de gerenciamento de documentos arquivísticos digitais 
requerem “profissionais da arquivística, e estes ainda não têm preparo para lidar com esse ambiente, pois 
é fato que apenas esses profissionais sabem tratar de contextos, conhecem planos de classificação e de 
temporalidade documental, fatores imprescindíveis para a produção, gestão e preservação de documentos 
de arquivos digitais”.22

Desse quadro, decorre que os arquivos estruturados e organizados são tencionados permanentemente 
a disseminarem esses conhecimentos teóricos e aplicados a uma massa de funcionários, em primeiro 
lugar, mas também a pesquisadores e cidadãos em geral que necessitam ter acesso à informação pública. 
Por este motivo, os grandes arquivos geram quase que espontaneamente (muitas vezes, informalmente) 
instâncias de treinamento, capacitação e formação baseados na disseminação de conhecimentos relati-
vos ao saber arquivístico.

Citando Santos (2015, p. 33):
Para Albertch i Fugueiras (2003, p. 21), é comumente aceito na atualidade o fato de que a 
Arquivística (Archivistica) atua em dois âmbitos distintos, mas complementares: a) a nível 
teórico: história, objeto, âmbito de atuação (arquivos e documentos), e método utilizado 
na obtenção de um conjunto estável de princípio, normas e terminologia; b) nível prático: 
resultado da aplicação das técnicas e procedimentos na organização, conservação e 
difusão dos documentos e da informação.

(Parêntese para um debate necessário e, lamentavelmente, atual)

Porém, essa prevalência de conhecimentos próprios da arquivologia e do alcance da teoria arquivística não 
são consenso e, seguramente, explicam a opção de muitos serviços educativos se apoiarem predominan-
temente na produção do conhecimento histórico, negligenciando a especialidade arquivística. A crítica do 
arquivista canadense Terry Eastwood ao seu colega John Roberts, exposta na Revista Archivaria, na década 
de 1990, levanta problema correlato. Segundo Eastwood, John Roberts nega a possibilidade de uma “teoria 
arquivística”:

Roberts pressupõe que o aspecto teórico do conhecimento do arquivista tem de ser 
extraído de outras disciplinas. Ele também nega que haja qualquer consistência na prática, 
porque a ação do arquivista, de qualquer forma, deve ser adaptada às particularidades, 
ou mesmo à singularidade, de cada arquivo. Falar de métodos universais nestas 
circunstâncias é, para ele, ridículo.

Ainda conforme Eastwood,

Para repetir suas palavras, arquivistas “salvam o que é historicamente valioso e pronto; 
essa é a teoria”. O problema com este ponto de vista sobre os arquivos é que faz deles algo 
a ser considerado apenas na filosofia e na escrita da história. Isto é o que presumivelmente 
Roberts quer dizer quando afirma que a única perspectiva teórica adequada sobre os 
arquivos é a historiográfica. Sua conclusão é coerente com a sua premissa, mas a validade 
de sua premissa pode ser posta em dúvida.

Eastwood confronta o pensamento de Roberts advogando uma teoria arquivística:

Da necessidade e da perspectiva do arquivista, os arquivos não são matéria de fonte 
histórica. O primeiro objeto da teoria arquivística é a natureza dos documentos de 
arquivo. A Arquivologia, como disciplina, consiste na construção do conhecimento 
sobre documentos de arquivo e na ação sobre eles de forma metódica para proteger 
as propriedades que possuem. Assim, a grande questão teórica é o quê são essas 
propriedades que precisam ser protegidas, e por quê precisam.

Eastwood conclui:

Focar nos arquivos como fonte do passado ou na sua utilidade para a pesquisa e a 
22 Trecho extraído da apresentação do livro Archivos electrónicos: textos y contexto II. 1ed. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
2013, v. 1, p. 111-133. Serie Formación Archivística, organizado por Alicia Barnard Amozorrutia.
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escrita da história ou ainda no seu valor para a historiografia como um veículo para 
promovera compreensão do passado, levanta questões que fogem das necessidades ou 
da competência dos arquivistas para responder e, necessariamente, permite que Roberts 
denigra um conceito importante da teoria arquivística.23

 
Esse debate se revela muito mais complexo e não intento trazê-lo aqui em sua essência.24 Apenas entendo 
que esses argumentos críticos de Eastwood ilustram bem determinadas concepções de difusão nas quais 
esses fenômenos se fazem presentes aqui no Brasil, ainda que de forma um tanto escamoteada e menos 
elaborada, conforme podemos perceber nessa passagem de autoras quando tratam de publicações edito-
riais e que, curiosamente, são muito referenciadas. Neste trecho de BARBOSA & SILVA (2012, p.49) flagra-
mos o que está na raiz desse conceito de arquivo quando se trata de difusão editorial:

 
É bastante claro para os arquivos que hoje assumem atividades editoriais que essas se 
encontram no âmbito da difusão, uma vez que visam à disseminação do conhecimento, 
seja aquele refletido – no caso dos trabalhos historiográficos –, seja o instrumental – 
quando se trata de publicação de instrumentos de pesquisa –, sejam as próprias fontes 
documentais.

Existe, portanto, o conhecimento “refletido” (historiografia), o conhecimento “instrumental” (instrumentos 
de pesquisa) e as próprias “fontes” (denominação empobrecida do documento de arquivo). Tudo o que se 
produz na arquivologia, para além dos “instrumentos de pesquisa” não existe, ou não possui relevância!
A minha posição a esse respeito é que o ofuscamento do saber-fazer arquivístico pelos produtos elaborados 
a partir dele é uma espécie de alienação não favorável à causa dos arquivos.

Do acervo

Os instrumentos de pesquisa (catálogos, guias e inventários) são, inegavelmente, a melhor “forma de pos-
sibilitar o acesso direto do pesquisador ao documento primário – e obrigação primeira de seu Setor de 
Publicações” de arquivo.25 Quanto mais desenvolvidos e minuciosos esses instrumentos, mais amplo será 
o público usuário dos arquivos e maior capacidade de exploração e de elaboração de bons produtos de di-
fusão. Quanto menos complexos esses instrumentos, aumenta-se a dependência (arriscada) a funcionários 
com conhecimentos técnico e empírico que deverão auxiliar as demandas dos pesquisadores, e maiores 
serão as dificuldades de elaboração de bons produtos de difusão do acervo.

O desenvolvimento desses instrumentos, no entanto, depende muito pouco da área de difusão. Esta é 
responsável pela parte informativa e de comunicação dessas publicações (tutoriais, exposição didática da 
própria ferramenta e também dos serviços prestados pelo arquivo), mas pode, a partir da organização ver-
tical das informações classificatórias dos instrumentos de pesquisa, produzir versões horizontalizadas das 
informações contidas em guias, catálogos e inventários, como, por exemplo, guias temáticos.

A partir disso, múltiplas são as possibilidades e modalidades de difusão dos ricos acervos arquivísticos: nas 
redes sociais e sítios eletrônicos, exposições físicas e virtuais, permanentes, itinerantes, “de bolso”, peque-
nas e grandes; publicações impressas e eletrônicas; eventos diversos (palestras, seminários, conferências, 
congressos); vistas; oficinas e cursos.

No entanto, considero incongruência instituições arquivísticas com alto grau de “comunicação” com o gran-
de público, com portais sofisticados e ativa rede social colecionadora de “laiques”, mas incompetentes na 
disponibilização do acesso ao seu acervo.

Por outro lado, é preciso se pensar no conceito de acervo no seu sentido arquivístico amplo. O acervo de 

23 Os textos originais de Eastwood e Roberts e a tréplica deste último estão acessíveis na Revista Archivaria, nº 37 (Primavera, 1994): https://archi-
varia.ca/index.php/archivaria/issue/view/396
Há uma versão em português do texto de Terry Eastwood publicado na revista Arquivo & Administração, n. 2, v. 12, 2013, da Associação dos Arqui-
vistas do Brasil, da qual as citações foram extraídas, acessível em: http://www.brapci.inf.br/index.php/res/download/56234
24 O artigo de Franco; Thiesen &Rodrigues (2017), sobre teorias arquivísticas traz esclarecimentos interessantes, mais completos e atuais sobre 
concepções de John Roberts acerca das “teorias arquivísticas”, mostrando que o problema é mais complexo do que transparece nessas citações de 
Eastwood.
25 Trecho extraído do prefácio da publicação Catálogo das publicações do Arquivo do Estado, assinado por Heloísa Liberalli Bellotto, edição de 1984.

https://archivaria.ca/index.php/archivaria/issue/view/396
https://archivaria.ca/index.php/archivaria/issue/view/396
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/download/56234
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um arquivo com característica sistêmica é sempre um acervo “em fluxo”. No arquivo não existe reserva téc-
nica, nem “obras raras” e o conceito de patrimônio precisa ser relativizado e adaptado às especificidades 
da área. Apenas a título de problematização: uma tabela de temporalidade define aprioristicamente um 
patrimônio que sequer está materializado (!).

Por fim, difundir acervo arquivístico implica preservação dos princípios que regem os conhecimentos acu-
mulados na área. Difusão de documentos sem contexto arquivístico não é difusão de arquivo. Percebe-se 
muitas práticas que são boas na divulgação de discursos historiográficos, mas que negligenciam ou dese-
ducam sobre os arquivos.
 
 
Conclusões provisórias. Arquivística: “ciência auxiliar da história” ou difusão de baixa inten-
sidade?

Arquivo é instituição singular e multifacetada, objeto e também ferramenta para pesquisas em todas as 
áreas do conhecimento. Instituição/serviço crucial para garantia de provas das mais variadas áreas sociais, 
possui dimensão cultural (erudita), principalmente no âmbito da memória e conhecimento do passado. 
Nesse sentido, há que se desenhar e produzir políticas de difusão para os arquivos condizentes com seu 
perfil próprio. Arquivo não pode ser equiparado a um museu de documentos e não pode diluir os conceitos 
que articula sua área de conhecimento nos discursos de outras disciplinas ou matérias jornalísticas.

Pelo exposto, fica claro que nos distanciamos de concepções de arquivo (e de difusão) que distorcem ou 
diminuem o seu estatuto.  BARBOSA & SILVA (2012, p. 57) apontam esse caminho, quando tratam da ação 
educativa nos arquivos:

Nesse sentido, concebemos os arquivos como fonte privilegiada de conhecimento para o 
ensino, em particular o de história.

Decorrente desse conceito, são concebidas atividades educativas como suporte a aulas de história, propor-
cionando aproximações com as “fontes da história”, a partir de exercícios interpretativos do conteúdo do 
documento de arquivo, o que considero equívoco.

Vale dizer que essa prática orientou por longo tempo a difusão do Arquivo Público estadual paulista e en-
contra referentes em várias instituições arquivísticas espalhadas pelo Brasil e mesmo inspiradas em escritos 
de expoentes da arquivologia. Ao analisar a experiência do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte 
(APCBH), RIBEIRO & TORRES (2012, p. 69) constatam e explicam esse fenômeno: 

Fazendo-se uma análise a posteriori da trajetória das ações educativas na instituição, é 
possível apontar dois campos que, na ausência de um referencial consolidado, orientaram 
de forma mais marcante as práticas no APCBH: o ensino de história e a educação patrimonial. 
Ao se examinar as abordagens desenvolvidas nas ações do APCBH, nota-se a presença de 
proposições teórico-metodológicas dessas duas áreas. Pode-se inferir, inclusive, que tal 
situação tende a se repetir na realidade de outras instituições arquivísticas. A presença de 
historiadores na equipe do APCBH sempre foi grande, o que, certamente, contribuiu para 
a aproximação entre as proposições da história, como disciplina acadêmica e ensinada, 
e os projetos de ação educativa da instituição. O referencial das experiências francesas, 
em consonância com essa realidade do Arquivo, também corroborou para a maior ênfase 
na abordagem da instituição e de seu acervo pelo seu valor de evidência para o estudo 
do passado.

Mesmo apresentando visão complacente e acrítica, os autores sugerem alguma explicação para o fenôme-
no, citando a presença forte dos historiadores nos arquivos e a influência francesa.

Essa visão gera distorções ao conceber as atribuições da difusão em arquivos, conforme proposição do 
citado texto de BARBOSA & SILVA:
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Sua função é a de mostrar o potencial do acervo; transformar o documento bruto em 
pesquisa; incitar a investigação; sugerir interpretações das fontes; produzir leituras da 
história; dar a conhecer o universo documental com a linguagem que o público final 
entende (BARBOSA & SILVA, 2012, p. 45). 

Está fora do nosso alcance interpretar o que seria “documento bruto” a ser “transformado em pesquisa”, 
mas estou seguro de que não cabe aos arquivos, senão em ocasiões específicas, “produzir leituras da histó-
ria”, nem “sugerir interpretação das fontes”, e muito menos “transformar o documento bruto em pesquisa”. 
Ainda que não se constitua em desvio de função, essas são atividades típicas dos pesquisadores dos vários 
ramos da ciência. Além disso, há muitas instituições com essa exata missão.  O uso e a interpretação do do-
cumento em sala de aula são praticados na rede escolar e teoricamente alimentados pelos departamentos 
universitários de história e não cabe aos arquivos concorrerem nessa tarefa. O contrário não é verdadeiro: 
em qual disciplina escolar, mesmo em universidades, onde os alunos terão oportunidade de acesso ao 
conhecimento arquivístico? Se os próprios arquivos não puserem em marcha essa prática, quem o fará?

A Revista Acervo, do Arquivo Nacional brasileiro, normalmente dedicada à produção historiográfica, em 
2012 dedicou suas páginas para o tema da difusão em arquivos. Invariavelmente, os autores dos artigos de-
fendem essa versão tradicional e hegemônica que enxergam os serviços educativos com a função precípua 
de interferir e aperfeiçoar o ensino escolar de história!26

Analisem-se os escritos sobre difusão da insuspeita Heloísa Bellotto, um dos maiores nomes da arquivologia 
latino-americana e ver-se-á que a historiadora/arquivóloga propõe e referenda um padrão educativo para 
os arquivos (nitidamente inspirada no exemplo francês – água em que quase todos bebem) em que preva-
lecem seus parâmetros de educadora de história27.

É preciso que a atividade educativa arquivística passe a constituir um elemento 
costumeiro, constante da programação escolar nas áreas de história e estudos sociais. 
(BELLOTTO, 2007, p. 232).

 
Bellotto (2007) apresenta elaboração controversa, nesse sentido: de forma lúcida e assertiva deixa claro 
que difusão é atividade secundária e que os arquivos “devem atender fundamentalmente às necessidades 
das administrações” e que estes não alcançarão a dimensão que lhes “é legitimamente devida, se fizer do 
seu recinto apenas um espaço cultural, onde bem-sucedidos eventos sociais irão mascarar sua inércia e 
inoperância no que tange as suas verdadeiras atribuições” (p. 227); ao mesmo tempo, afirma que a “ativi-
dade educativa é inerente aos arquivos públicos, mas aflora circunstancialmente” (p. 231, grifo meu). Neste 
mesmo capítulo, apresenta modelo de atividade educativa, a meu ver, pouco aderente às premissas dos 
arquivos28. Não se discute a importância de cooperação com a rede escolar, mas sim o conteúdo proposto, 
que, insisto, não deverá cumprir ao que cabe a um professor (equipe) de história ou de qualquer outra dis-
ciplina, mas difundir peculiaridades e riqueza do conhecimento arquivístico, a ponto de instigar os alunos a 
refletirem sobre a produção dos seus arquivos pessoais e escolar e o potencial de pesquisas, por exemplo.

Ousa-se aqui buscar um parâmetro menos quantitativista e mais de conteúdo com objetivo de diferenciar-
mos uma difusão que considero eficaz (ainda que de difícil mensuração), baseada no princípio da identida-
de de arquivo, em contraposição àquela baseada na promoção do discurso interpretativo de produção da 
história e desvinculada do saber fazer específico dos arquivos e que aqui se chamará de difusão de baixa 
intensidade, entendendo-a como aquela que, com potencial atrativo de público não o concentra no foco 
nas atividades essenciais de arquivo ou nos conhecimentos ali produzidos, não tendo, portanto, grande 
eficácia. Esse tipo de difusão obscurece atividades e produção de conhecimento dos arquivos e reforça 
estereótipo empobrecedor da arquivística como “ciência auxiliar da história”, destituída de identidade e 
valor social. Atividades de difusão de baixa intensidade às vezes são inevitáveis e podem estreitar relações 
interinstitucionais, mas não devem ser a tônica da difusão nos arquivos.
Arquivistas versus historiadores?

26 Acervo, Rio de Janeiro, v. 25, n. 1, jan./jun. 2012. Acessível em: http://revista.arquivonacional.gov.br/index.php/revistaacervo/issue/view/34
27 Todo o capítulo 14 Difusão editorial, cultural e educativa em arquivos, da sua obra Arquivos permanentes: tratamento documental (2007, p. 
227-247), revela essa concepção de difusão.
28 Citando bibliografia das décadas de 1950 a 1980, a autora parece atribuir aos serviços educativos dos arquivos interferência na produção histo-
riográfica. Cita o papel dos arquivos para “encaixar” a história local/regional, cf. BELLOTTO, H.L. op. cit., p. 227 et passim.

http://revista.arquivonacional.gov.br/index.php/revistaacervo/issue/view/34
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Não há espaço para incursão demorada nessa polêmica mais que centenária. Essa confusão entre as fun-
ções do arquivista e do historiador vem de longa data e está longe do seu ocaso. Não há tensão entre his-
toriadores e arquivistas, assim como não há fronteiras rígidas entre o ofício de um e de outro. Mas, não há 
dúvidas de que ambos mantêm os traços identitários dos seus afazeres. Atentemos às palavras de Abreu e 
Silva, diretor do Arquivo Público do Rio Grande do Sul na década de 1920:

Não é, pois da competência do Archivo analysar e commentar documentos e delles 
tirar ilações ou sobre elles compor narrativas, - o que é obra do historiador; mas colligir, 
coordenar e catalogar documentos de autoridade historica, - o que é tarefa propriamente 
do archivista. O trabalho deste facilita o daquelle; um accumulando e classificando 
documentos, testemunhos, forma o processo histórico, sobre o qual o outro cala o seu 
trabalho, sem dúvida bem mais árduo e difícil.29

A grafia foi mantida exatamente para indicar a distância temporal: este texto é do início do século XX! Claro, 
os tempos são outros, o arquivo contemporâneo assume perfil bem mais complexo do que o desenhado 
por Abreu e Silva; e, convenhamos, não há nenhum pecado quando um arquivista, no exercício do seu 
ofício, propõe-se a interpretar a história ou mesmo quando o historiador se esforça em ressignificar os ar-
quivos. Boa parte dos trabalhos do arquivista tem como objeto a reconstrução do passado, principalmente 
quando dos estudos de história administrativa, de proveniência e contexto do documento e dos arquivos; 
histórico de acumulação de fundos; estudos aplicados à paleografia; estudos para fins de conservação e 
restauro e muito para fins de difusão, como produção de exposições, organização de seminários, oficinas de 
capacitação entre tantos outros. Por fim, respira-se história nas práticas nos arquivos, porém, por um viés 
muito singular e condicionado pelas exigências normativas do ofício.

Nesse sentido, sem entrar no espinhoso conflito entre profissões, os historiadores que atuam nos arquivos 
executam bons trabalhos quando se abrem aos conhecimentos específicos da arquivologia e os adotam na 
sua prática cotidiana. Da mesma forma, os conhecimentos e habilidades para a pesquisa histórica são im-
prescindíveis para um bom exercício profissional em diversas dimensões de atuação nos arquivos.

A esse respeito, Bruno Delmas faz ótima reflexão em seu Arquivos para quê?, para quem “O arquivista é 
ao mesmo tempo um erudito, um organizador e um animador. Seu trabalho não pode ser influenciado por 
tendências, nem mesmo as históricas, nem por preocupações estranhas ao recolhimento dos arquivos, à 
sua seleção e nem à elaboração dos instrumentos de pesquisa” (DELMAS, 2010, p.85).
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RESUMO 

Propósito – este artigo objetiva explorar um novo modelo de “documento de arquivo” analisando seus 
atributos a partir de uma análise técnica de documentos de arquivos no formato digital.  O estudo  compa-
ra as caraterísticas centrais necessárias para nomear um objeto digital como “documento de arquivo” em 
relação com a diplomática, ou de “prova” quanto à análise forense digital. Este estudo divide os documen-
tos digitais em três camadas de abstração, a saber: conceitual, lógica e física. Nossa proposta é aplicar a 
diplomática de documentos de arquivo digitais, para identificar os principais elementos em cada um desses 
níveis de abstração.

Desenho/metodologia/abordagem – A diplomática digital é resultado do projeto da Pesquisa Internacional 
sobre Documentos de Arquivo Autênticos e Permanentes em Sistemas Eletrônicos (InterPARES)12, a qual 
fornece para os arquivistas uma metodologia que analisa a identidade e a integridade dos documentos de 
arquivos digitais em sistemas eletrônicos, como também avalia sua autenticidade (Duranti e Preston, 2008; 
Duranti, 2005) e rastreia sua proveniência.

Descobertas– os documentos de arquivo digitais estão estruturados em: dados (conteúdo) gerados pelo 
usuário, metadados gerados pelo sistema que identificam a fonte e a localização, metadados gerados por 
aplicativos que gerenciam a aparência e o desempenho do documento de arquivo (como, por exemplo, o 
formato de arquivo nato digital), metadados gerados por aplicativos que descrevem os dados (como  por 
exemplo os metadados do sistema operacional utilizado pelo arquivo), e metadados que descrevem os 
dados gerados pelo usuário. A diplomática digital, baseada nos princípios da diplomática tradicional, pode 
subsidiar na identificação de documentos de arquivos digitais por meio de seus metadados e determinar 
quais deles são necessários para serem capturados, gerenciados e preservados.

Originalidade/valor- O valor e a originalidade deste artigo estão na aplicação dos princípios diplomáticos 
para uma visão técnica desconstruída dos documentos de arquivo digitais, por meio dos metadados funcio-
nais que avaliem a identidade e autenticidade desses documentos arquivísticos digitais.

Palavras chaves - Metadados, Gestão documental, Diplomática, Forense Digital. 

Tipo de artigo – Artigo conceitual 

*1Artigo traduzido do original: Corinne Rogers, (2015),”Diplomatics of born digital documents – considering documentary form in a digital envi-
ronment”, Records Management Journal, Vol. 25 Iss 1 pp. 6 – 20 Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/RMJ-03-2014-0021 
1 International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) [N.T.].
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ABSTRACT

Purpose – This paper aims to explore a new model of “record” that maps traditional attributes of a record 
onto a technical decomposition of digital records. It compares the core characteristics necessary to call a 
digital object a “record” in terms of diplomatics or “evidence” in terms of digital forensics. It then isolates 
three layers of abstraction: the conceptual, the logical and the physical. By identifying the essential ele-
ments of a record at each layer of abstraction, a diplomatics of digital records can be proposed.

Design/methodology/approach – Digital diplomatics, a research outcome of the International Research 
on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) project, gives archivists a methodology 
for analyzing the identity and integrity of digital records in electronic systems and thereby assessing their 
authenticity (Duranti and Preston, 2008; Duranti, 2005) and tracing their provenance.

Findings – Digital records consist of user-generated data (content), system-generated metadata identifying 
source and location, application-generated metadata managing the look and performance of the record 
(e.g., native file format), application-generated metadata describing the data (e.g., file system metadata 
OS), and user-generated metadata describing the data. Digital diplomatics, based on a foundation of tradi-
tional diplomatic principles, can help identify digital records through their metadata and determine what 
metadata needs to be captured, managed and preserved.

Originality/value – The value and originality of this paper is in the application of diplomatic principles to a 
deconstructed, technical view of digital records through functional metadata for assessing the identity and 
authenticity of digital records.

Keywords - Metadata, Records management, Diplomatics, Digital forensics Paper type Conceptual paper
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Introdução

A diplomática é a ciência de análise de documentos baseada no estudo sistemático de elementos intrínse-
cos e extrínsecos da forma documental. É definida como a análise da criação, formas e estados de transmis-
são de documentos de arquivos, ou records23, e sua relação com os fatos representados neles e em relação 
com seu criador para identificar, avaliar e comunicar a sua verdadeira natureza (Duranti, 1998). A necessi-
dade de um método rigoroso de análise de documentos antigos, se deu pela proliferação de falsificações na 
Baixa Idade Média; no entanto, não existiu tal método até o século XVII, quando foi estabelecida a fundação 
da moderna disciplina da crítica diplomática com o trabalho de Dom Jean Mabillon e a publicação de De 
Re Diplomatica, em 1681. No começo, a disciplina era aplicada unicamente aos documentos probatórios 
de atos jurídicos, e no século XX, a aplicação da diplomática foi estendida para documentos não jurídicos 
e dossiês de documentos relacionados com fatos ou atos (Boyle, 1992). O uso da diplomática para avaliar 
a autenticidade de escritos cada vez mais especializados e a variedade crescente das formas documentais 
têm levado, sem surpresa, à aplicação de princípios diplomáticos no ambiente digital e ao desenvolvimento 
de um campo especializado da “diplomática digital”. As pesquisas sobre a diplomática digital têm sido de-
senvolvidas mais extensivamente na Universidade da Colúmbia Britânica (UBC)4, por meio dos projetos da 
Pesquisa Internacional sobre Documentos de Arquivo Autênticos e Permanentes em Sistemas Eletrônicos 
(InterPARES) (Duranti e MacNeil, 1997; Duranti, 2005; Duranti e Preston, 2008).

A ciência diplomática continua com sua relevância até hoje e no contexto digital vem se desenvolvendo em 
duas direções. A primeira delas tem a ver com a digitalização de fontes históricas e o uso de ferramentas 
digitais que auxiliem em sua crítica diplomática, por meio da análise de seus elementos formais extrínse-
cos e intrínsecos (metadados, em terminologia moderna). Estes incluem, por exemplo, ferramentas como 
o reconhecimento ótico de caracteres para analisar e interpretar fontes históricas, o uso da analítica da 
visualização para auxiliar na comparação e na análise de grande número de itens, e na produção e na me-
todologia de edições críticas. Nesse sentido, a diplomática digital é a aplicação da diplomática clássica de 
documentos tradicionais feita em documentos digitais, e seu avanço teórico foi possível devido às possibi-
lidades da tecnologia digital.

Uma segunda direção do estudo da “diplomática digital” se refere à aplicação da teoria e dos princípios 
da diplomática tradicional na análise de gêneros de comunicação nato digitais. O projeto InterPARES 
tem pesquisado requisitos da preservação da autenticidade de documentos de arquivo, criados e/ou 
mantidos em bases de dados e no gerenciamento de sistemas no decorrer de atividades administrativas 
(Etapa 1 – 1999-2001), e nos documentos dinâmicos e interativos, produzidos em ambientes digitais no 
decorrer de atividades artísticas, científicas e governamentais (Etapa 2 – 2002-2007). Os resultados des-
sas duas etapas foram aplicados em arquivos e em documentos de arquivo, dentro de organizações com 
limitações financeiras e/ou de recursos humanos, com o objetivo de implementar uma gestão documen-
tal bem fundamentada e programas de preservação (Etapa 3 – 2008-2012). O InterPARES tem aprimo-
rado e ampliado a teoria da diplomática tradicional para desenvolver uma ontologia de um documento 
de arquivo digital, além de ter moldado as atividades necessárias para estabelecer e proteger a autenti-
cidade dos documentos de arquivo ao longo de seu ciclo de vida (o modelo da Cadeia de Preservação) 
(Duranti e Preston, 2008; Duranti e Thibodeau, 2006). O trabalho continua em 2013 com o lançamento 
do InterPARES Trust (2013-2018), que estuda as questões da confiabilidade dos documentos de arquivo 
conservados e usados em ambientes online.

Essas diretrizes de diplomática digital são um resultado da pesquisa do InterPARES, o qual fornece aos ar-
quivistas uma metodologia na análise da identidade e da integridade dos documentos de arquivo digitais, 
em sistemas eletrônicos e tornando, assim, possível avaliar sua autenticidade (Duranti e Preston, 2008; 
Duranti, 2005) e rastrear sua proveniência. A diplomática digital é apropriada, idealmente, à análise da au-
tenticidade dos documentos de arquivo digitais assim definidos pela arquivologia, porém é limitada quando 
o assunto da análise é ampliado para a inclusão de objetos digitais que talvez não satisfaça essa definição 
precisa, mais estrita (Duranti e Endicott-Popovsky, 2010, p.2; MacNeil e Gilliland-Swetland, 2005, p.52). 

Um documento de arquivo pode ser definido como um documento – isto é, informação registrada – 
produzido ou recebido no exercício da atividade prática, como um instrumento ou subproduto dessa 
23 definição Anglo-Saxônica [N.T.].
34 University of British Columbia (UBC) [N.T.].
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atividade e retido para outra ação ou referência (InterPARES 2 -Glossário da palavra “documento de ar-
quivo”). A partir dessa definição, há certas premissas fundamentais sobre os documentos de arquivo. É 
considerado um documento tradicional ou em papel – isto é, um objeto físico com forma fixa e conteúdo 
estável. É produto de uma atividade humana ou administrativa e existe em uma estrutura contextual 
hierárquica e em relação com outros documentos de arquivo. Além disso, sua autoria e pessoas respon-
sáveis podem ser identificadas. Seus elementos intrínsecos e extrínsecos, da forma como estão conec-
tados diretamente com seu meio, e o documento de arquivo original têm valor, pois ele é o primeiro a 
ser produzido, ou seja, com características de originalidade, ou primitividade45, a sua completude e a sua 
habilidade para atingir seu propósito.

É comum considerar documentos de arquivo, documentos em geral e informações que produzimos e dis-
seminamos na internet, como equivalentes ou similares às formas documentais no mundo físico. A pre-
missa dessa equivalência funcional entre documentos e dados digitais e analógicos, e a autenticidade e 
fidedignidade dessas novas criações digitais, são muitas vezes julgadas com as mesmas regras. A prática 
da diplomática é investigativa por natureza. No processo da crítica diplomática, o diplomatista desconstrói 
um documento para identificar e localizar os elementos que revelam sua proveniência, suas relações, sua 
confiabilidade e sua autenticidade. Se concordarmos que o núcleo da diplomática é o documento de ar-
quivo e as bases da moderna diplomática são os contextos nos quais o documento de arquivo existe, o ato 
ou transação do qual ele participa, as pessoas (ou atores não humanos) que participam de sua produção, 
os procedimentos e as formas documentais que governam sua produção e as relações que o conectam 
com outros documentos de arquivo, logo podemos entender a análise diplomática como um processo de 
abstração e de  sistematização.

O uso do termo “documento de arquivo” digital pode inicialmente ser mal interpretado, porque o termo 
está carregado de muitos significados na tradição analógica. No entanto, é possível se referir ao “docu-
mento de arquivo digital” nato digital, em que o termo “documento de arquivo” é desconstruído em seus 
atributos essenciais que transcendem o meio digital.  Como acontece com os documentos de arquivo em 
suporte papel, no ambiente digital os atributos contêm forma fixa, conteúdo estável, vínculos explícitos 
com outros documentos de arquivo, contextos identificáveis, identificação de pessoas envolvidas na produ-
ção do documento e a ação na qual o documento participa. Apesar disso, eles se encontram armazenados e 
instanciados digitalmente, de maneira que se diferenciam dos suportes analógicos tradicionais, desafiando-
-os. Como podemos rastrear esses atributos essenciais do “documento de arquivo” desde nosso passado 
analógico para nosso presente digital?

O mundo digital questiona muitas dessas premissas.  A forma de um objeto digital pode não ser fixa nem 
estável no sentido tradicional. Ele pode ser resultado de uma atividade humana ou administrativa ou como 
parte de um processo de uma máquina. Os objetos digitais podem ser infinitamente reproduzidos e seu sig-
nificado e determinação da sua confiabilidade e autenticidade dependem do conhecimento do seu contex-
to e proveniência. Eles são criados em uma rede horizontal fluida em que a autoria e/ou propriedade são di-
fíceis ou impossíveis de identificar. Os elementos intrínsecos e extrínsecos da forma não dependem ou não 
estão diretamente ligados ao meio físico; na verdade eles podem não estar imediatamente visíveis. O que 
costumávamos visualizar no documento, agora está provavelmente oculto. Assim, o próprio documento de 
arquivo/objeto é somente entendível com a mediação de um hardware e um software. As empresas estão 
se movendo cada vez mais em direção à descentralização de controle de seus ativos digitais, com a adoção 
da computação na nuvem – os sistemas dos documentos de arquivo eletrônicos têm múltiplos propósitos 
e altamente interconectados, e o conjunto diverso de dados textuais, visuais e audíveis, que podem estar 
ou não estar em conformidade com a definição de “documento de arquivo”; ainda precisa ser conservado 
e preservado e sua confiabilidade e autenticidade devem permanecer protegidas.

Gerenciar e entender os recursos digitais e os sistemas de informação complexos exigem o envolvimento 
de profissionais em tecnologia da informação. Quando os documentos de arquivo precisam ser analisados 
em sistemas digitais, é o especialista em forense digital o primeiro a ser chamado, ao invés do arquivista ou 
do diplomatista. No entanto, em um nível básico, os profissionais em diplomática digital, como em foren-
se digital estão comprometidos em descobrir, entender, descrever e apresentar informações inscritas em 
meios digitais.  

45 primitiveness, no original [N.T.].
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Tanto a forense como a diplomática digital são ciências investigativas. Os investigadores em forense digital 
procuram, em um disco rígido ou em outro dispositivo de armazenamento, unidades mensuráveis de in-
formação que têm, ou podem ter, valor probatório na reconstrução de eventos. A forense digital é definida 
como a “aplicação da ciência e da engenharia em questões legais relacionadas com a prova digital” (Pollitt, 
2009), e, ainda, o uso de métodos derivados da ciência e comprovados por ela na preservação, coleta, 
validação, identificação, análise, interpretação, documentação e apresentação da prova digital” (Palmer, 
2001). Quais propriedades são necessárias e/ou suficientes para que os materiais digitais sejam viáveis em 
um contexto investigativo específico? A base da forense digital é a fidedignidade da integridade dos dados, 
a autenticação, a reprodutibilidade, a não-interferência e a relevância (Mocas, 2004).

A diplomática e a forense digital têm muitas similaridades teóricas e metodológicas e compartilham desafios 
importantes. Um deles é avaliar a autenticidade e estabelecer o contexto, a proveniência, as relações e o 
significado dos documentos de arquivo digitais (diplomática), ou provas digitais (forense digital). Reunindo 
os princípios da diplomática e as ferramentas da forense digital, podemos abordar os problemas da identi-
ficação e da análise de documentos de arquivo em ambientes digitais.

Os vínculos iniciais entre os conceitos da forense e as funções da arquivologia foram estabelecidos há quase 
vinte anos. Em 1994, a autora Elizabeth Diamond relacionou o arquivista com o especialista forense.  A au-
tora escrevia que o arquivista, assim como o especialista forense, é uma testemunha especialista, que tem 
a capacidade de atestar a natureza dos documentos eletrônicos. O arquivista deve ser capaz de “traduzir” 
esses documentos eletrônicos armazenados em fluxos fragmentados de bits, e ser capaz de atestar sua 
integridade, da mesma forma com que o cientista forense atesta a integridade dos materiais recolhidos na 
sua investigação (Diamond, 1994, p.142). No campo da gestão documental, o autor Alastair Irons traçou 
paralelos explícitos com a forense digital na sua análise dos princípios da forense computacional no contex-
to das caraterísticas documentais de autenticidade, confiabilidade, integridade e usabilidade. A “Forense 
computacional”, expressa Irons, “deve basear-se nas características de bons documentos de arquivo, níveis 
e natureza do acesso e a indicação da sua completude[1]”. As técnicas da forense digital podem ser usadas 
para monitorar a integridade, a autenticidade, a confiabilidade e a completude dos documentos de arqui-
vo. Irons também propõe que a forense computacional poderia se beneficiar por meio da aplicação dos 
modelos teóricos dos documentos de arquivo (Irons, 2006). O projeto da Forense Digital de Documentos 
de Arquivo (DRF)56 da Universidade da Colúmbia Britânica (UBC) foi uma colaboração de três anos (abril de 
2008-abril de 2011), entre a Escola de Biblioteconomia, Arquivologia e Estudos da Informação (SLAIS)67 da 
UBC, a Faculdade de Direito da UBC78 e a Divisão da Forense Computacional do Departamento de Polícia de 
Vancouver89. A pesquisa abordou os seguintes desafios apresentados pela tecnologia digital para a gestão 
documental, a arquivística e as profissões ligadas ao Direito: a identificação de documentos de arquivo em 
sistemas digitais complexos e a determinação da sua autenticidade. A pesquisa foi baseada na metodologia 
da forense digital e da diplomática arquivística e nos princípios do direito da prova, resultando na proposta 
de uma nova disciplina: a Forense Digital de Documentos de Arquivo - DRF (Duranti e Endicott-Popovsky, 
2010; Duranti, 2009, 2010). 

A união interdisciplinar entre a forense digital e a arquivologia encontra-se, neste momento, indo da teoria 
para a práxis em arquivos e instituições de patrimônio cultural, em que as ferramentas da forense digital 
e as técnicas estão cada vez mais entrando no campo da preservação.  O projeto Vida Digital da Biblioteca 
Britânica910 foi o primeiro a pesquisar o uso de ferramentas forenses para propiciar autenticidade em mate-
riais digitais (John et al., 2010; John, 2008). Em 2010, o Conselho de Biblioteca e Recursos da Informação1011 
publicou um relatório profícuo apresentando a aplicação da forense digital no setor do patrimônio cultural, 
estabelecendo firmemente um vínculo entre a curadoria digital e a forense digital (Kirschenbaum et al, 
2010). A forense digital e a arquivologia estão se juntando no desenvolvimento de ferramentas tais como 
BitCurator, um conjunto de ferramentas da forense digital na análise de dados para subsidiar a preservação 
digital em instituições de patrimônio cultural (wiki.bitcurator.net) e Archivematica, um conjunto de fluxos 
de trabalho de preservação digital segundo o ISSO-OAIS e as descobertas do InterPARES (www.archivema-
tica.org ). Na comunidade profissional da forense digital, a literatura tem sido predominantemente técnica, 
56 Digital Records Forensics (DRF) [N.T.].
67 School of Library, Archival and Information Studies (SLAIS) [N.T.].
78 Faculty of Law [N.T.].
89 Computer Forensics Division of Vancouver Police Department [N.T.].
910 The Digital Lives at the British Library. [N.T.].
1011 Council on Library and Information Resources [N.T.].

http://www.archivematica.org
http://www.archivematica.org
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embora exista literatura propondo que a forense digital esteja situada dentro de um amplo arcabouço social 
e teórico (Mocas, 2001; Palmer, 2001, 2002; Pollitt, 2009). O campo da diplomática foi introduzido na litera-
tura forense pelo cientista Fred Cohen, um pesquisador que neste momento faz parte do grupo InterPARES 
Trust da UBC (Cohen, 2011, 2012).

Este artigo está construído sobre trabalhos anteriores e apresenta uma exploração introdutória de um 
modelo de “documento de arquivo”, o qual mapeia seus atributos tradicionais sobre uma análise técnica 
dos documentos de arquivo digitais. Este modelo está dividido em três camadas de abstração, a saber, a 
camada conceitual, a lógica e a física. Assim, propomos aplicar a diplomática de documentos digitais de 
arquivo que identifique os elementos essenciais de um documento de arquivo em cada camada de abstra-
ção. O projeto em andamento faz parte da minha pesquisa de doutorado e é um estudo dentro do projeto 
do InterPARES Trust (Documentos de Arquivo Confiáveis em uma Sociedade Cada Vez Mais Conectada)12, 
Metadados, Mutatis Mutandis: Parâmetros de Design para a Autenticidade na Nuvem e Entre Contextos 
(www.interpares.org)13. 

Uma visão técnica dos documentos de arquivo 

A abstração é um processo de compreensão de objetos complexos ocultando todos os detalhes, exceto 
as caraterísticas essenciais de um conceito ou objeto específico necessário para concluir uma tarefa 
específica. Cada camada de abstração conterá seu próprio conjunto exclusivo de características e funcio-
nalidades existentes, independentemente das outras camadas. Por exemplo, quando dirigimos um carro, 
precisamos conhecer a regras da estrada, como ligar o motor, como dirigir, como parar, etc. Não preci-
samos conhecer como funciona a combustão do motor ou como trabalha o sistema do computador de 
bordo. Essas são as camadas de abstração. Usando essa analogia em nossos sistemas digitais, precisamos 
entender como criar documentos de texto ou navegar pela internet, porém, não nos preocupamos com 
a programação que está por trás dessas tarefas. 

Aos nossos olhos, um documento de arquivo existe como um objeto conceitual, como algo que pode ser 
impresso no papel a partir de nosso computador ou que pode ser legível na nossa tela. Sabemos que ele 
pode estar armazenado no dispositivo digital ou na nuvem, porém o usamos e pensamos na sua concepção 
visual. Nossa interação com ele é como um objeto conceitual – um documento de arquivo. Mas, precisa-
mos entender os documentos de arquivo digitais enquanto objetos físicos e lógicos, para preservá-los e 
avaliar sua autenticidade.

Os documentos de arquivo digitais podem ser entendidos em três níveis de abstração (Figura 1). No nível 
mais alto de abstração se encontra o objeto conceitual – o documento de arquivo como ele é reconhecido e 
entendido por uma pessoa. O documento de arquivo que olhamos no nosso monitor ou tela é apresentado 
para nós por um software, que é o aplicativo usado para criar o documento.

O documento de arquivo também existe como um objeto físico – uma inscrição de signos sobre um meio 
físico. A informação constituída por dados e as instruções para sua manipulação e apresentação são repre-
sentadas em um de dois estados - ligado ou desligado – sinais eletrônicos - um sistema binário de 0s (desli-
gado) e 1s (ligado). Um bit é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou manipulada; um 
byte (oito bits) é a unidade básica de armazenagem na memória de um computador.

Por último, o documento de arquivo existe como um objeto lógico - um objeto, ou provavelmente muitos 
objetos diferentes ou componentes digitais, reconhecidos e processados por um hardware e um software 
para a produção do documento de arquivo conceitual. É nesse nível que nossas analogias com o mundo 
analógico fracassam. Sabemos que um documento de arquivo pode ser representado por diferentes tipos 
de aplicativos de software, mas temos essencialmente a mesma apresentação (por exemplo, um documen-
to em Word ou um documento em PDF) embora seja formado por componentes digitais diferentes, vincula-
dos de formas diferentes pelos aplicativos e sistemas operacionais de software e hardware [2] (Trace, 2011; 
Thibodeau, 2002). O documento de arquivo pode também ser apresentado por diversos softwares e ter o 
mesmo conteúdo intelectual, porém, ter uma apresentação consideravelmente diferente (por exemplo, um 
12 Trusting Records in an Increasingly Networked Society [N.T.].
13 Metadata, Mutatis Mutandis: Design Requirements for Authenticity in the Cloud and Across Contexts [N.T.].

http://www.interpares.org
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documento em Word ou um documento em .txt).

A camada lógica inclui tudo o que acontece por trás da tela (“debaixo do capô”).14 Ela pode ser entendi-
da como várias camadas de abstração (figura 2). O nível mais alto inclui softwares aplicativos, como, por 
exemplo, um software de processamento de palavras – ou dados – programas de multimídia, aplicativos 
de bases de dados etc. Esses aplicativos são gerenciados pelo software do sistema – sistemas operacionais, 
softwares utilitários, compiladores etc.

Numa visão técnica de documentos de arquivo (digitais), isolamos coisas diferentes. Na diplomática tradi-
cional, os elementos formais intrínsecos e extrínsecos existem tanto no conteúdo do documento como no 
meio físico. Na diplomática digital não podemos pensar da mesma forma. O contexto tecnológico do docu-
mento de arquivo inclui a linguagem em que os dados e as instruções do computador são representados e 
manipulados e os componentes físicos necessários para que um computador realize as tarefas predetermi-
nadas. O meio físico não é mais um elemento extrínseco da forma, ele faz parte do contexto tecnológico no 
qual o documento de arquivo é criado, conservado e preservado (Duranti e Thibodeau, 2006). 

Figura 1. Uma visão abstrata de documentos de arquivo digitais

                                                                                Figura 2. Camada lógica

14 (“under the hood”), no original [N.T.]
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A maioria dos usuários interage com documentos de arquivo por meio dos softwares aplicativos. Eles são os 
aplicativos e sistemas operacionais que importam para a identificação de documentos de arquivo e outros 
materiais digitais que pretendemos analisar. A relação entre as camadas lógica e física é definida pelo aplica-
tivo e o ambiente no qual esse aplicativo é executado no sistema operacional. Porém, a estrutura do nosso 
objeto conceitual é consideravelmente diferente da estrutura desse objeto conceitual nas camadas lógicas, 
e o mesmo conteúdo conceitual pode ser representado por diferentes aplicativos e, portanto, por diferen-
tes codificações (Thibodeau, 2002). Onde encontramos os elementos formais extrínsecos e intrínsecos?

A forma documental
 
A forma documental é definida como as regras de representação de acordo com as quais o conteúdo de um 
documento de arquivo, seu contexto administrativo e documental e sua autoridade são comunicados atra-
vés de seus elementos intrínsecos e extrínsecos. Os elementos formais extrínsecos determinam o layout e 
a aparência dos documentos de arquivo. Eles incluem elementos como a linguagem, os recursos de apre-
sentação e símbolos especiais, e sua presença faz com que o documento possa ser executado. Os recursos 
extrínsecos também incluem anotações adicionadas durante a execução, manuseio ou o gerenciamento e a 
preservação do documento de arquivo. Os elementos intrínsecos transmitem a ação e seu contexto imedia-
to nos quais o documento de arquivo se insere. Eles incluem nomes de pessoas, datas, localização, assunto, 
título, atestações e assim por diante, e sua presença faz com que o documento de arquivo fique completo 
(Duranti, 1998). Através da análise desses elementos, é possível estabelecer a identidade e rastrear a inte-
gridade do documento de arquivo ao longo do tempo, permitindo assim a avaliação da sua autenticidade.

No mundo do suporte em papel, esses elementos da forma são evidentes simplesmente com uma inspeção 
visual ao documento de arquivo. No ambiente digital, eles podem ser visíveis na manifestação conceitual do 
documento de arquivo, porém, pode existir também (ou não) na representação lógica do documento de ar-
quivo. Assim, eles podem ser explícitos nos dados do documento de arquivo (conteúdo) ou capturados ma-
nualmente ou automaticamente como metadados associados ao documento de arquivo conceitual. Esses 
metadados podem estar imediatamente visíveis (por exemplo, o nome do arquivo e o caminho), visíveis por 
meio das funções disponíveis para qualquer usuário do sistema no qual o documento do arquivo é armaze-
nado (por exemplo, o tamanho do arquivo a data de criação ou a última modificação), ou visível por meio 
simplesmente de uma investigação mais complexa utilizando ferramentas especializadas (forense digital).

Assim os metadados podem estar presentes nas camadas conceitual e lógica que formam o documento 
de arquivo. Ao identificar os seus elementos relacionados aos elementos formais extrínsecos e intrínsecos 
necessários para realizar uma análise diplomática, deve ser possível identificar documentos de arquivo em 
sistemas digitais e avaliar sua autenticidade. No entanto, existem vários desafios ao rastrear elementos di-
plomáticos nos metadados. Por exemplo: quem os cria? Quais são mantidos e quais são perdidos durante 
a transmissão, migração etc.? Quem é seu proprietário? Eles são acessíveis?  Como eles estão vinculados 
com o documento de arquivo originário? Quais são necessários para serem preservados com o documento 
de arquivo ao longo do tempo? Essas são apenas algumas das perguntas que precisam ser feitas.

Quando se trata de declarar documentos eletrônicos de arquivo, os profissionais de 
governança da informação vêm lutando há algum tempo com a questão de quais 
metadados preservar (Isaza, 2010).

Os arquivistas têm certa familiaridade com a classificação dos metadados por sua função ou propósito: 
descritivos, administrativos (técnicos, de direito, de preservação) e estruturais. Os metadados descritivos 
contêm elementos ou propriedades que identificam um documento de arquivo digital e subsidiam sua loca-
lização e interpretação. Os metadados administrativos são usados para gerenciar o documento de arquivo. 
Os metadados administrativos podem conter metadados que fornecem informação sobre o contexto téc-
nico do documento de arquivo, informação sobre direitos e obrigações vinculados aos recursos digitais tais 
como a propriedade, o direito autoral ou outros direitos de propriedade intelectual, as restrições de uso e 
de segurança, e os metadados de preservação, descrevendo os requisitos para preservar o documento de 
arquivo ao longo do tempo e das mudanças tecnológicas. Os metadados estruturais documentam as rela-
ções estruturais entre ou dentro dos recursos digitais, como por exemplo, a estrutura de um arquivo dentro 
de um recurso digital ou a ligação entre páginas de internet em um Web Site. Os metadados estruturais 
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auxiliam na exibição e no uso adequado de objetos complexos. As categorias dos metadados derivam da 
criação, conservação e preservação de recursos. Outra categoria pode ser identificada baseada no uso de 
recursos, tanto da analítica como do conteúdo gerado pelo usuário. O uso de metadados inclui elementos 
de dados ou propriedades coletados sobre ou dos usuários do documento de arquivo (por exemplo, tags 
sociais, registros de acesso, registro de busca de usuário). Os metadados também permitem a represen-
tação de material em vários níveis de agregações – da instituição arquivística, das séries ou coleções do 
documento de arquivo e da informação ou do componente digital (Zhang e Mauney, 2013).

Contudo, os metadados geralmente não são classificados de acordo com a função, mas de acordo com a 
fonte. Dada a prevalência de material digital apresentado como prova em litígios e tribunais e a falta de con-
sistência com que os metadados são considerados pelos tribunais, a Conferência de Sedona15 [3] oferece 
um exemplo relevante e importante: A Conferência de Sedona identifica sete tipos de metadados: 

(1) Metadados aplicativos: São dados criados por um aplicativo específico para a 
informação armazenada eletronicamente (IEA)16 sendo direcionados, embutidos no 
arquivo e movidos por este quando forem copiados; a cópia pode modificar os metadados 
aplicativos.
(2) Metadados do documento: Propriedades sobre o arquivo nele armazenado [...] como 
exemplo se incluem o autor do documento e a empresa, e as datas de criação e de revisão. 
(3) Metadados do e-mail: São dados armazenados no e-mail sobre o e-mail. Muitas vezes 
essa informação não é visível no aplicativo cliente do e-mail usado para criar o e-mail, 
como por exemplo, endereços de cópia oculta, data de recebimento [...].  
(4) Metadados embutidos: Estão geralmente ocultos, mas são uma parte integrante da IEA, 
tais como “rastreio de modificações” ou “comentários” em um arquivo de processamento 
de texto [...]. Isso pode estar disponível somente no arquivo original ou inicial. 
(5) Metadados do sistema de arquivos: são metadados geralmente gerados pelo sistema 
para rastrear a demográficos (nome, tamanho, lugar, tipo de uso, etc.) da IEA e que não 
esteja embutida, mas armazenada externamente a partir da IEA.
(6) Metadados adicionados pelo usuário: dados, possivelmente produto do trabalho, 
criados por um usuário quando copia, revisa e trabalha com um arquivo, incluindo 
anotações e informação subjetiva codificada. 
(7) Metadados adicionados pelo fornecedor: são dados criados e mantidos pelo fornecedor 
eletrônico legalmente autorizado como resultado do procedimento do documento [...]; muito 
disso é usado para relatórios de processamento, cadeia de custódia e prestação de contas dos 
dados (The Sedona Conference, 2010).

Embora essa classificação possa ser útil com o objetivo de alertar os profissionais da área legal sobre as fon-
tes de metadados associados a informações armazenadas eletronicamente, buscadas e compartilhadas na 
parte legal (Discovery), ela não descreve, nem prova a estrutura ou a forma documental do documento de 
arquivo, nem ajuda a avaliar sua autenticidade ou sua proveniência. De fato, de acordo com o guia de boas 
práticas para gerenciar documentos eletrônicos da Sedona17, “Na ausência de um requisito legal que seja 
contrário, as organizações não precisam preservar os metadados; mas pode ser útil preservá-los em alguns 
casos” (The Sedona Conference, 2007).

Nem sempre é papel dos metadados considerar a estrutura e a completude dos documentos de arquivo ou 
objeto digital que eles descrevem. Esse é o motivo dos esquemas de metadados orientados a objetivos que 
prescrevem um conjunto de elementos de metadados requeridos para um objetivo específico, tais como 
a recuperação da informação ou gerenciamento de coleções ou para a preservação. O que a diplomática 
digital  tenta realizar é identificar todos os elementos necessários dos metadados que devem ser criados, 
gerenciados e preservados para identificar inequivocamente um documento de arquivo e demostrar sua 
integridade ao longo do ciclo de vida desse documento de arquivo, desde sua produção até  sua gestão 
de uso, reuso e preservação. Note-se que isso não é um processo linear, é cíclico ou contínuo ao longo do 
tempo e acaba unicamente quando, ou se, o documento é destruído sem vestígios da sua existência. 

15 The Sedona Conference [N.T.].
16 Electronically Stored Information (ESI) [N.T.].
17 Sedona’s best practice guidelines form managing electronic records [N.T.].
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Para identificar documentos de arquivo em sistemas digitais e avaliar sua autenticidade, devemos voltar 
aos princípios da diplomática arquivística. Devemos localizar os elementos formais extrínsecos e intrínsecos 
nos metadados de identidade e integridade, que podem ser localizados em várias camadas de abstração 
do documento de arquivo conceitual e lógico. O meio físico não é um problema. As regras que regem o 
objeto lógico são independentes de como os dados são escritos no meio físico. No nível lógico, a gramática 
(a interpretação dos bits) é independente do meio físico. Uma vez os que os dados sejam lidos na memó-
ria, o tipo de meio e sua forma de inscrição não têm relevância. As regras que são aplicadas no nível lógico 
determinam como o fluxo de entrada é transformado dentro da memória do sistema e a sua saída como 
apresentação. O mapeamento do lógico para o físico pode ser alterado, sem afetar o nível logico (Figura 3).

Podemos mapear os elementos formais intrínsecos da camada lógica dos documentos de arquivo? Os ele-
mentos dos metadados de identidade e de integridade, exigidos pelo InterPARES para avaliar a autenticida-
de dos documentos de arquivo digitais ao longo do ciclo de vida, foram identificados no Perfil do Aplicativo 
para Metadados de Autenticidade (IPAM)18. Esta pesquisa, seguindo o modelo de Singapura e a Iniciativa 
de Metadados da Dublin Core (DCMI), desenvolveu um conjunto de requisitos funcionais, os quais foram 
modelados através de diagramas de entidades-relações. Estes requisitos funcionais determinaram um de-
senvolvimento de metadados, a saber:  

[...] necessários e suficientes para apoiar a presunção de autenticidade dos documentos 
de arquivo, interoperáveis entre sistemas e no decorrer do tempo, adequados para a 
descrição de arquivos e úteis tanto para a recuperação como para exibição significativa 
de documentos de arquivo. 

                                                                                                Figura 3

Como foi comentado anteriormente pelo estudo do InterPARES, os elementos dos metadados foram codi-
ficados por função, funções essas identificadas de acordo com os princípios da arquivologia e da teoria da 
diplomática. O perfil do aplicativo captura, assim, a prova dos anexos; autenticação; ligações com outros 
documentos de arquivo com os quais o documento de arquivo se relaciona e seu contexto, datas e os mo-
mentos em que é necessário documentar o ciclo de vida do documento de arquivo no ciclo de vida; ligações 
com a documentação externa que rege a preservação, transferência e acesso ao(s) documento(s) ao longo 
do tempo; regras de apresentação que determinam a aparência de uma entidade; manipulação da infor-
mação; informação da localização do armazenamento, cópias de segurança (backups) ou duplicação; iden-
tificação de indivíduos ou entidades legalmente definidas, que sejam sujeitos de direitos e deveres e que 
sejam reconhecidos pelo sistema jurídico, com a capacidade ou o potencial de atuar legalmente em relação 
com o(s) documento(s) de arquivo, as restrições ou privilégios de direitos e os acessos que se aplica(m) 
ao(s) documento(s) de arquivo, o assunto da ação ou matéria que pertence ao(s) documento(s) de arquivo 
e a informação tecnológica sobre o(s) transmissor(es) da forma e o conteúdo do documento de arquivo ao 
longo do tempo (Tennis e Rogers, 2012ª, 2012b).

18 Application Profile for Authenticity Metadata (IPAM) [N.T.].



103São Paulo, Ano V, Nº 10, p. 93-108, junho de 2020

Revista do Arquivo                                                                            Versão

Próximos passos

Este modelo de metadados conceitual baseado nos princípios da diplomática, pode agora ser mapeado 
dentro das camadas lógicas do documento de arquivo digital. Para isso, será necessário analisar os metada-
dos existentes que são ou podem ser inseridos pelos agentes que manipulam o documento de arquivo, isto 
é, as pessoas e os sistemas que inserem metadados manual ou automaticamente. Na interface entre a ca-
mada conceitual e a camada do aplicativo (camada lógica), estão as pessoas que participam da sua criação 
e recriação ao longo do tempo, as pessoas que participam em seu gerenciamento e/ou sua preservação e 
as pessoas e os sistemas que usam o documento de arquivo. Na camada lógica do aplicativo e do software 
e hardware do sistema, estão os elementos dos sistemas que o gerenciam.

Assim, vamos voltar para a forense digital como foi mencionado antes. Peritos da forense digital estão 
localizando e usando metadados (que é fundamental para análise de dados e visualização, segurança, 
inteligência e vigilância) para reconstruir eventos criminais ou incidentes de segurança. Consideremos, por 
exemplo, os metadados associados com um tweet (tabela 1):

                                                                                                      Tabela 1

O campo dos metadados identificados na tabela 1 e relatados por meio da investigação da forense digi-
tal, são guardados automaticamente por Twitter e podem ser interpretados como conceitos diplomáticos. 
Porém, os metadados não são à prova de falhas dos eventos. 

Segue uma captura de tela das propriedades de um documento de Word indicando que sou a autora. Ela é 
gerada automaticamente como resultado da configuração do meu notebook (um iMac executando a versão 
OSX 10.9.2) (figura 4).
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                                                        Figura 4. Propriedade do Documento – Word (1)

É possível adicionar mais metadados no documento de arquivo em questão. Na Figura 5 foram inseridos 
título, assunto e palavras chaves.

Esses elementos de metadados, porém, não são necessariamente elementos formais intrínsecos confiáveis 
já que podem ser facilmente modificados (figura 6).

Além disso, o mesmo documento de arquivo salvo em outro formato não mostra os mesmos metadados 
(figura 7).

A pesquisa continua em andamento atualmente pelo InterPARES Trust, no design de sistemas para me-
tadados em todas as camadas de abstração para que possam ajudar na presunção de autenticidade de 
documentos de arquivo digitais.

                                                       Figura 5. “Propriedades do Documento - Word (2)”
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                                                                     Figura 6. Propriedade do Documento (3)

                                                                 Figura 7. Propriedade do Documento - PDF

Conclusões

Os documentos de arquivo digitais estão estruturados em: dados (conteúdo) gerados pelo usuário, metada-
dos, gerados pelo sistema, que identificam a sua fonte e a sua localização, metadados gerados por aplicati-
vos que gerenciam a aparência e o desempenho do documento de arquivo (como, por exemplo, o formato 
do arquivo original), metadados gerados por aplicativos que descrevem os dados (como por exemplo os 
metadados do sistema operacional em que o arquivo foi gerado), e metadados que descrevem os dados, 
gerados pelo usuário. A diplomática digital, baseada nos princípios da diplomática tradicional, pode subsi-
diar na identificação de documentos de arquivo digitais por meio de seus metadados e determinar quais 
metadados são necessários para serem capturados, gerenciados e preservados. 

Notas do texto original

Os primeiros profissionais se referiram à prática de computação forense. Como os dispositivos de arma-
zenamento digital se tornaram onipresentes e não eram necessariamente computadores tradicionais, o 
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termo “digital” começou a substituir o de “computador” (Whitcomb, 2002).

Para informação mais detalhada sobre este modelo tripartido de documento, ver Thibodeau (2002), Trace 
(2011)  “Overview of Technological Approaches to DigitalPreservation and Challengesin Coming Years 1”, in 
The State of Digital Preservation: Na International Perspective, CLIR, www.clir.org/pubs/reports/pub107/
thibodeau.html. Para maior informação sobre computadores e documentos de arquivo digitais, ver Ciaran 
Trace (2011) “Beyond the Magic to the Mechanism: Computers, Materiality, and What It Means for Records 
to Be ‘Born Digital’”, Archivaria, Vol. 72, December, pp. 5-27.

A Conferência de Sedona (https://thesedonaconference.org) é um instituto de pesquisa e de educação 
não partidário, dedicado ao avanço da lei e das políticas nas áreas de direito antitruste, litígios complexos 
e direitos de propriedade intelectual. Ela produziu vários relatórios influentes sobre e-discovery e prova 
eletrônica. O trabalho da Conferência de Sedona foi influente em caso de lei decidindo sobre prova digital. 
Veja, por exemplo, Aguilar v. Immigration & Customs Enforcement Div. of US Dep’t of Homeland Sec., 255 
F.R.D. 350 (S.D.N.Y. 2008) dedicado à classificação e à importância dos metadados, citado por (the Sedona 
Conference (2013)).
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 Autora Convidada

Nesta edição, optamos pela justa homenagem póstuma a Marilena Lei-
te Paes, importante construtora da arquivologia brasileira. Todos 
os esforços de evidenciamento de sua memória serão pequenos diante 
de sua obra na área.

Inspirados em sua permanente presença entre nós, decidimos “con-
vidá-la” a (re)apresentar um singelo e contundente artigo seu, 
publicado no Boletim Histórico e informativo do Arquivo do Estado 
de São Paulo, em 1981, intitulado A formação dos profissionais de 
arquivo. Atentem os leitores que a reflexão da Marilena é publica-
da no momento em que todas as questões de formação da área e seus 
profissionais estavam em plena gestação. Por isso, Brenda Rocco 
destaca na sua resenha, nesta seção, que Marilena “já apresentava 
seu olhar crítico e visionário da área da Arquivologia”, e que “é 
inegável notar o quão crítico e atemporal” é esse artigo de 1981. 

Portanto, é uma honra para a nossa revista republicar esse artigo 
de Marilena Leite Paes com os comentários críticos da colega e 
colaboradora, professora Brenda Rocco. Estamos muito satisfeitos 
com a presença dessa nossa “Autora convidada”.
 
De suma importância!

>  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 os conhecimentos 
da área. A subseção na seção Artigos, intitulada Autor(a) Convidado(a) 
abre espaço para divulgação científica de diversas áreas do conhecimento, 
cujo objeto se baseia fortemente em pesquisa no acervo do APESP, ou 
considerados de grande relevância pelos editores. Para essa seção, os 
autores serão convidados pela editoria da Revista.

Marilena Leite Paes 
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A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ARQUIVO * 

Marilena Leite Paes | Chefe do Arquivo Central da Fundação Getú-
lio Vargas.

RESUMO
 
Análise crítica sobre o ensino da Arquivologia no Brasil a nível 
de 2º e 3º graus.

ABSTRACT
 
A critical analysis of Archivology teaching in Brazil at 2nd and 
3rd degrees schools.

Já há algum tempo os meios de comunicação, especialmente os jor-
nais, a televisão e até mesmo alguns periódicos de grande circu-
lação vêm dedicando apreciável parcela de seu espaço aos assuntos 
relacionados com memória nacional, expressão pomposa que obteve a 
aceitação não apenas de pesquisadores, estudiosos e intelectuais, 
como também da população em geral.

Logo surgiram adjetivações, tais como memória musical, memória 
do teatro, memória do cinema etc. para designar os mais variados 
gêneros documentais, incluindo-se desde papéis, livros, partitu-
ras musicais, peças literárias, fotografias, filmes, discos, fitas 
magnéticas e objetos, até monumentos e lugares históricos.

Em decorrência desse interesse, vêm sendo criados programas espe-
ciais (Promemus, Projeto Memória), assinados convênios, promovi-
dos seminários e atividades similares, fazendo-se crer num súbito 
despertar de nacionalidade, de valorização do passado e de busca 
de nossas raízes.

Entretanto, se examinarmos em profundidade o fenômeno, memória 
nacional, verificaremos, sem surpresa, que apesar de uma maior 
conscientização quanto às nossas tradições e bens culturais, não 
só por parte das autoridades e pesquisadores, como também de toda 
a comunidade, muito pouco se tem feito para salvar e preservar, 
de fato e de direito, os repositórios dessa memória.

*  Artigo originalmente publicado no Boletim Histórico e Informativo nº 1, do Arquivo do 
Estado, sob Supervisão do Prof. Dr. José Sebastião Witter, Secretaria de Estado da Cul-
tura, Edições Arquivo do Estado, São Paulo, jan/abr 1981, pg. 05 a 11. 
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Nossos arquivos, bibliotecas e museus sobrevi-
vem graças à dedicação de seus poucos colaboradores. 

Face às peculiaridades de seus acervos, são os arquivos, entre-
tanto, os que mais carecem da atenção de todos. Mais que aten-
ção, carecem de recursos financeiros suficientes para dotá-los de 
instalações e equipamentos que garantam a salvaguarda dos docu-
mentos e, acima de tudo, de recursos humanos, em quantidade e 
qualidade suficientes para dar à documentação acumulada nos ricos 
acervos brasileiros tratamento adequado, a fim de que possam ser 
devidamente utilizados como fonte primária da informação.

Nesse ponto, entramos no âmago da problemática arquivística de 
nosso país: a formação de profissionais de arquivo.

Às falhas da educação no Brasil, sobejamente conhecidas de todos, 
tais como ineficiência dos cursos de graduação, proliferação de 
cursos de pós-graduação em algumas áreas e carência em outras, 
ausência de cursos profissionalizantes condizentes com as neces-
sidades do mercado de trabalho, qualidade de ensino discutível, 
gratuidade do ensino universitário etc., juntam-se aquelas que 
atingem diretamente os profissionais de arquivo.

A história dos cursos de formação e aperfeiçoamento de pessoal 
de arquivo tem início com a criação, pelo Decreto nº 15.596, de 
2 de agosto de 1922, dos cursos técnicos, destinados a habilitar 
os candidatos aos cargos de amanuense do Arquivo Nacional e da 
Biblioteca Nacional, bem como ao de terceiro oficial do Museu His-
tórico Nacional, muito embora datem de 1911 as primeiras referên-
cias conhecidas sobre cursos especializados do Arquivo Nacional, 
quando, pelo Decreto nº 9.197, de 9 de fevereiro, se instituía o 
Curso de Diplomática.

Em 1930, Alcides Bezerra, erudito de extraordinária visão histó-
rica, Diretor do Arquivo Nacional e responsável pela assinatura 
do Decreto nº 15.596, visando dotar o órgão de um corpo de com-
petentes arquivistas, propôs que os cursos fossem incorporados à 
Universidade do Rio de Janeiro então em fase de projeto.

Em 1932, sugeriu a criação autônoma do curso técnico de arqui-
vo, uma vez que a Biblioteca Nacional e o Museu Histórico haviam 
criado cursos próprios e independentes. Alcides Bezerra entendia 
que jamais se devia perder de vista "o caráter superior do curso 
técnico, que pressupõe nos candidatos conhecimentos de várias 
matérias do curso de humanidades".

A despeito das inúmeras lutas que travou para alcançar tais obje-
tivos, seus esforços restaram inúteis, embora o Arquivo Nacional 
mantivesse cursos episódicos de especialização.
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Após longo período de estagnação, por ocasião da reforma regi-
mental de 1958, passam os cursos de especialização do Arquivo 
Nacional a funcionar em caráter regular.

Porém, somente a partir de 1960, os cursos começam a ser reali-
zados sob a denominação de Curso Permanente de Arquivo, com du-
ração de dois anos.

Por intermédio do Parecer nº 212, de 7 de março de 1972, do Con-
selho Federal de Educação, que autorizou a criação dos cursos de 
Arquivologia em nível superior, e consoante acordo firmado, em 25 
de outubro de 1973, com a Universidade Federal do Rio de Janei-
ro, o Curso Permanente de Arquivo passou a funcionar, a partir 
de 1974, com mandato universitário.

Em março de 1977, o curso foi absorvido pela FEFIERJ, hoje deno-
minada UNI-RIO, obedecendo ao currículo mínimo aprovado em Reso-
lução de 7 de março de 1974, pelo Conselho Federal de Educação.

Atualmente, além da UNI-RIO, a Universidade Federal de Santa 
Maria, RS, e a Universidade Federal Fluminense vêm ministrando 
regularmente cursos de Arquivologia.

Paralelamente, outros estabelecimentos de ensino estudam a in-
clusão desses cursos em sua programação.

Pelo exposto, podemos concluir que, quanto ao aspecto quanti-
tativo, parece não haver motivo para maiores preocupações, pelo 
menos no tocante aos cursos de nível superior, o mesmo não ocor-
rendo, porém, em relação aos cursos de 2º grau, igualmente pre-
vistos na legislação que regulamentou as profissões de Arquivista 
e de Técnico de Arquivo (Lei nº 6.546, de 4-7-78 e Decreto nº 
82.590, de 6-11-78).

Embora o Conselho Federal de Educação tenha aprovado, em 8-3-72, 
o Parecer nº 249/72, da Câmara de Ensino de 1º e 2º graus, que 
inclui a Arquivística como habilitação profissional de ensino de 
2º grau, fixando, inclusive, currículo e carga horária dos cursos 
para formar Técnicos de Arquivo, lamentavelmente, até o presente 
nenhuma providencia efetiva foi tomada para a implantação desses 
cursos em nosso sistema de ensino.

Cabe aqui reforçar o obvio, alertando mais uma vez a tantos quan-
tos, de uma forma ou de outra, se encontram envolvidos no sistema 
educacional, da importância e da urgência de se formar pessoal 
qualificado de nível médio para executar tarefas de arquivo, se-
jam eles públicos ou empresariais, sob o risco de mais uma vez 
assistirmos a uma inversão de valores, isto é, ver Arquivistas 
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(nível superior) desempenhando funções de Técnicos de Arquivo 
(nível de 2º grau).

Com referência à qualidade de ensino dos cursos superiores de 
Arquivologia, alguns pontos merecem séria reflexão.
O sistema de créditos, importado e introduzido no Brasil sem as 
devidas adaptações à nossa realidade, é exercido sem levar em 
conta a especificidade de cada curso. Assim, por exemplo, exige-
-se dos alunos de Arquivologia os mesmos conhecimentos de mate-
mática necessários ao aluno de Engenharia, pelo simples fato de 
a Estatística e a Automação constarem do currículo do curso.

Por outro lado, há que se considerar a falta de objetividade por 
parte dos professores na adequação de seus programas às neces-
sidades do futuro profissional, fazendo com que os alunos passem 
alguns anos de sua vida universitária absorvendo conhecimentos 
sem qualquer aplicação futura, em detrimento de informações in-
dispensáveis ao exercício da profissão.

Como exemplo podemos mencionar o que ocorre em relação ao ensino 
de Contabilidade. Para o Arquivista o que importa é saber quais 
são, qual a sua importância e o que significam os documentos con-
tábeis, sendo totalmente irrelevante aprender como fazer lança-
mento, balanços etc.

Outro ponto digno de atenção mais cuidadosa e prioridade de pro-
videncias diz respeito à melhoria do nível cultural dos Arquivis-
tas que, segundo entendemos, deve ser basicamente promovida pelas 
universidades, mediante a inclusão de disciplinas complementares 
ao currículo mínimo, bem como pelo enriquecimento do conteúdo pro-
gramático de seus cursos. Para tanto, seria indispensável aumen-
tar a duração dos cursos, de três para, no mínimo, quatro anos.

Tendo em vista o universo do trabalho arquivístico e, conse-
qüentemente, dos conhecimentos técnicos e de cultura geral, in-
dispensáveis ao exercício da profissão, julgamos de fundamental 
importância que as universidades, cumprindo seu papel de abrir 
novos caminhos, promovam cursos de pós-graduação lato sensu, 
isto é, de atualização, aperfeiçoamento e especialização na área 
da Arquivologia e matérias afins, visando preparar Arquivistas 
altamente qualificados, deixando os cursos de mestrado e douto-
rado voltados principalmente para a formação de professores e 
pesquisadores.

Concluindo, creio que podemos resumir aqui os principais proble-
mas detectados na formação dos profissionais de arquivo e que es-
tão a exigir providências imediatas das autoridades competentes:

a) inexistência, no ensino de 2º grau, de cursos de Técnico de 
Arquivo como habilitação profissional;
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b) inadequação do sistema de créditos às especificidades do curso 
superior de Arquivologia;

c) inadequação do conteúdo programático dos cursos superiores de 
arquivo às reais necessidades do exercício profissional, por falta 
de informação do corpo docente;

d) displicência por parte das universidades quanto à melhoria do 
nível cultural dos Arquivistas;

e) carga horária insuficiente à formação de bons profissionais;

f) inexistência de cursos de pós-graduação, sejam eles de atua-
lização, aperfeiçoamento e especialização, ou de mestrado e dou-
torado.

Finalizando, não poderíamos deixar de registrar o papel excepcio-
nal que a Associação dos Arquivistas Brasileiros vem desenvol-
vendo no cenário nacional, desde sua criação em 1971, em tudo o 
que diz respeito não só à profissão como à valorização do trabalho 
de arquivo.

Destaca-se sua participação na criação do curso superior de Ar-
quivologia, a iniciativa da regulamentação da profissão, a reali-
zação de congressos e cursos, o debate e a colaboração permanente 
no sentido de aperfeiçoar o ensino da Arquivologia no Brasil, a 
divulgação de estudos e artigos técnicos em sua revista especia-
lizada Arquivo & Administração.

Entendemos que, somente usando as armas da educação e do ensino 
para formar profissionais competentes, poderemos realmente salvar 
a memória nacional como um todo, ordenando a documentação do pas-
sado, preparando a do presente e planejando a do futuro.

Tudo o mais são palavras e vaidades!
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COMENTÁRIOS SOBRE O ARTIGO A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE 
ARQUIVO, DE MARILENA LEITE PAES

Brenda Rocco | Professora do curso de Arquivologia da Unirio (RJ)

Marilena Leite Paes, em seu texto intitulado “A formação dos profissionais de arquivo”, publicado em 1981, 
no Boletim Histórico e informativo do Arquivo do Estado de São Paulo, já apresentava seu olhar crítico e 
visionário da área da Arquivologia. 

No referido texto, ela começa por apresentar o aumento, à época, do uso do conceito de memória nacional 
e outras derivações como memória da música, do teatro etc., por parte dos meios de comunicação e peri-
ódicos científicos, bem como sua aceitação por parte de pesquisadores e da sociedade como um todo.  A 
partir daí, Marilena Leite Paes avança suas reflexões em torno dos arquivos e dos Profissionais de Arquivos.

Ela aponta que, sem dúvidas, os arquivos requerem atenção especial, quanto à especificidade de seus 
acervos, por serem constituídos por fontes primárias de informações, e que tais arquivos requerem, além 
de recursos materiais, investimentos em recursos humanos, tanto em quantidade quanto em qualidade. A 
partir dessa constatação, a autora começa a desenvolver suas críticas quanto à formação dos profissionais 
de arquivo. O texto se mostra bem atual quanto a algumas questões apontadas naquela época.

A autora critica a formação dos cursos técnicos e/ou profissionalizantes de arquivos (o antigo 2º grau 
Técnico ou o atual Ensino Médio Profissionalizante). Em 1980, apesar de a legislação vigente prever o cargo 
de técnico de arquivo, não existia nenhum curso que capacitasse o profissional para tal cargo, culminando 
na falta desse profissional e no desvio de função do Arquivista, que muitas vezes desenvolvia as atividades 
do técnico de arquivos. Essa realidade só foi alterada em 2018, quando foi inaugurado o pioneiro curso de 
Técnico em Arquivos na Escola Técnica Estadual, do Centro Paula Souza de São Paulo, em parceria com o 
Arquivo Público do Estado de São Paulo.1

Ao tratar dos cursos superiores de Arquivologia, Marilena Leite Paes afirma, ainda, que em 1980, eram três 
cursos existentes, concentrando-se dois no Rio de Janeiro (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
e Universidade Federal Fluminense) e um no Rio Grande do Sul (Universidade Federal de Santa Maria). 
Atualmente, existem 16 cursos de Arquivologia no país, sendo todos ministrados em Universidades públicas. 
A saber: Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, Universidade Federal Fluminense - UFF,  Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, Universidade de Brasília - UNB, Universidade Federal da Bahia - 
UFBA, Universidade Estadual de Londrina - UEL, Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Universidade Estadual Paulista - Unesp/Marília, Universidade Estadual 
da Paraíba - UEPB, Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Universidade Federal de Minas Gerais - 
UFMG, Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Universidade Federal da Paraíba - UFPB, Universidade 
Federal do Amazonas - UFAM, Universidade Federal do Pará - UFPA. Em relação ao quantitativo de cursos 
superiores de Arquivologia, percebe-se que este melhorou nos últimos 39 anos.

Porém, Paes também apresenta questões quanto à qualidade da formação do Arquivista ao apontar a ina-
dequação do conteúdo programático dos cursos superiores às reais necessidades profissionais, assim como 
a falta de interesse das universidades quanto à melhoria do nível cultural dos Arquivistas. Nesse aspecto, 
poucas coisas mudaram. Observa-se ainda hoje uma discrepância entre o conteúdo ministrado nos cursos 
e as necessidades profissionais. Por mais que tenha diminuído tal discrepância, a morosidade e burocracia 
na atualização das ementas e das grades dos cursos superiores no Brasil dificultam a aproximação do curso 
e das necessidades profissionais de forma mais rápida, fazendo com que, muitas vezes, o aluno – e o futuro 
profissional – busque por conta própria essas informações, revelando uma lacuna em algumas questões 
profissionais da sua formação acadêmica. 

1 Sobre esse curso: https://www.vestibulinhoetec.com.br/unidades-cursos/curso.asp?c=1525
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http://w3.ufsm.br/arquivologia
http://www.uff.br/iacs/site/grad_arquiv.html
http://www2.unirio.br/unirio/cchs/arquivologia
http://www2.unirio.br/unirio/cchs/arquivologia
http://www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/arquivologia
https://www.ufba.br/cursos/arquivologia
https://www.ufba.br/cursos/arquivologia
http://www.uel.br/ceca/cin/
http://www.ccje.ufes.br/arquivologia-2/
http://www.ufrgs.br/arquivologia/institucional/doc.php?u=/principal
http://www.ufrgs.br/arquivologia/institucional/doc.php?u=/principal
http://arquivologiauepb.com.br/
http://arquivologiauepb.com.br/
http://www.arquivologia.furg.br/
http://www.eci.ufmg.br/ensino/arquivologia
http://www.eci.ufmg.br/ensino/arquivologia
http://arquivologia.ufsc.br/
http://dci.ccsa.ufpb.br/
http://www.ufam.edu.br/unidades-academicas/capital/instituto-de-ciencias-humanas-e-letras
http://www.ufam.edu.br/unidades-academicas/capital/instituto-de-ciencias-humanas-e-letras
http://www.portal.ufpa.br/
https://www.vestibulinhoetec.com.br/unidades-cursos/curso.asp?c=1525
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Em relação à melhoria do nível cultural do Arquivista, o cenário pouco mudou comparativamente ao apre-
sentado em 1980. As Universidades ainda desenvolvem poucas iniciativas voltadas ao nível cultural dos 
Arquivistas, sejam nas questões relacionadas ao próprio curso, sejam em incentivos para que essa busca 
ocorra em ambientes externos. Não obstante, observam-se algumas iniciativas em projetos de extensão, 
mas ainda incipientes no tocante ao profissional de arquivo.

Paes criticou igualmente em seu texto a duração dos cursos, que era de 3 anos.  Isso mudou em sua maioria. 
Os cursos hoje exigem 4 anos para a formação do Bacharel em Arquivologia.

No que se refere à pesquisa na área da Arquivologia, a autora apontou a inexistência de cursos de Pós-
graduação, sejam Lato sensu ou Stricto sensu. Ela afirma que deveriam ser desenvolvidos cursos de espe-
cialização para preparar o profissional para as necessidades especificas.  Hoje, diretamente relacionado à 
Arquivologia, existe apenas um curso de Pós-graduação Stricto sensu: o Mestrado em Gestão de Documentos 
e Arquivos, que é oferecido pela UNIRIO.

Ao ler este intrigante texto de Marilena Leite Paes é inegável notar o quão crítico e atemporal ele é. Além 
de tratar das questões da formação dos profissionais de Arquivo, ele nos leva à reflexão de como é, e como 
deve ser essa importante formação acadêmica.

Passados 39 anos, devemos olhar criticamente para este cenário, assim como o fez Paes, e atuarmos juntos 
em busca de melhorias, para sermos capazes de executar com eficiência e maestria o que cabe ao profis-
sional de arquivo executar.

Para também ressaltar a relevância do profissional de arquivo e da Gestão e Preservação de Documentos, 
gostaria, então, de finalizar essa resenha com uma citação retirada do próprio texto de Paes, em que ela 
afirma:

“Entendemos que, somente usando as armas da educação e do ensino para formar profissionais compe-
tentes, poderemos realmente salvar a memória nacional como um todo, ordenando a documentação do 
passado, preparando a do presente e planejando a do futuro” (PAES, 1981, p. 11).
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  Intérpretes do Acervo 

Apresentação
 
Nesta edição da Revista do Arquivo, a seção Intérpretes do Acervo apresenta três pesquisadores cujos inte-
resses abrangem distintas áreas do conhecimento e a busca por dados e contextos que agregam veracidade 
à linha de pesquisa, tendo em comum a singularidade da presença do Arquivo de São Paulo.

Os caminhos trilhados na busca de cada pesquisador se encontram no testemunho silencioso dos docu-
mentos textuais, cartográficos e iconográficos sob a guarda e proteção dos arquivos.

Jornadas interessantes e ricas. Vale conferir.

 

 

 

 

> 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 pesquisadores 
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.
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Arquivos são imprescindíveis nos discursos contidos nas pedras das cidades
 
“Os arquivos são, assim, imprescindíveis para a memória, para a história 
e para a manutenção ou reavaliação dos discursos contidos nas pedras 
das cidades”.

Primeiro contato no APESP: pesquisar ferrovias e núcleos coloniais

Em 1998, eu comecei uma bolsa de Iniciação Científica financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp) sobre o Edifício Esther, considerado marco da arquitetura moderna em São 
Paulo, orientado pela Professora Telma de Barros Correia. Eu estava interessado não apenas na arquitetura 
do prédio, mas na história dos “porquês” São Paulo ter um prédio daqueles ainda nos anos 1930. Isso me 
levou a procurar a história da família que construiu o prédio. Descobertos, passei a pesquisar o clã de José 
Paulino Nogueira, cafeicultor, usineiro e empresário ferroviário da região de Campinas. Fui atrás de docu-
mentos sobre os empreendimentos de várias ordens que eles tiveram. Vim parar no Arquivo do Estado 
atrás de documentos sobre ferrovias e sobre os núcleos coloniais montados pelo Estado de São Paulo na 
Primeira República.

A arquitetura e o urbanismo são uma forma de discurso

Há um historiador espanhol, chamado Fernando Chueca Goitia, que afirma que “a cidade é um arquivo 
da história”. Esta frase me impactou desde a minha graduação. Os edifícios, os traçados das ruas, as pon-
tes todas existem porque são fruto de uma atitude. Esta atitude pode ser política, pode ser econômica, 
pode ser emergencial, mas ela sempre dirá algo sobre o corpus social onde ela emergiu. Desta maneira, 
a arquitetura e o urbanismo são uma forma de discurso. Como profissionais da pesquisa, somos treina-
dos a não apenas olharmos os objetos em si, mas sobretudo as fontes que informam sobre eles. Desta 
maneira, os arquivos são instituições que permitem aos historiadores das cidades, da arquitetura e das 
artes obter dados, documentos e informações que são fundamentais para a decifração dos discursos que 
estão nas ruas. Desta maneira, eu sempre afirmo aos meus alunos: não há casuísmo algum na produção 
da cidade. Basta que procuremos fontes para que decifremos os jogos de escalas. Os arquivos são, assim, 
imprescindíveis para a memória, para a história e para a manutenção ou 
reavaliação dos discursos contidos nas pedras das cidades.   

Um caso de amor pela documentação do APESP 

Os arquivos da Secretaria da Agricultura, sob guarda do APESP, foram, 
então, fundamentais para eu entender os meandros da produção social 
da arquitetura moderna em São Paulo, na minha Iniciação Científica e no 
meu mestrado sobre o Edifício Esther. Não dava mais, depois de ver a 
documentação arquivada, para pensar que os proprietários do Esther es-
tavam imbuídos “apenas” de um vanguardismo; eles eram empresários 
da cidade, e isto eu achei nos empreendimentos deles ainda no século 
XIX, nos núcleos coloniais que deram origem aos municípios de Cosmópolis e Arthur Nogueira, na Região 
Metropolitana de Campinas, e no prédio de apartamentos que eles construíram em São Paulo, e que eu 
estava estudando.  Os fundos do setor cartográfico e do iconográfico foram fundamentais para eu ir costu-
rando as relações entre cidade, território e prédios, algo que faço até hoje. 
 

Os fundos do setor 
cartográfico e do 

iconográfico foram 
fundamentais para eu ir 
costurando as relações 
entre cidade, território 
e prédios, algo que faço 

até hoje.

Fernando Atique



120 São Paulo, Ano V, Nº 10, p.119-121, junho de 2020

Revista do Arquivo                                                  Intérpretes do Acervo

Depois do mestrado, o APESP me ajudou com fundos que diziam respeito a bairros da cidade em que houve 
produção de arquitetura neocolonial. Imagens e documentos textuais também vieram dos fundos do APESP. Já 
professor da UNIFESP, eu passei a encaminhar meus orientandos de graduação e pós-graduação para o Arquivo. 
Muita documentação que aparentemente não informa sobre as práticas da construção da cidade tem sido usada 
por nós. Uma orientanda, Paola Pascoal, fez sua pesquisa de Iniciação Científica, monografia de conclusão de 
curso e mestrado pesquisando o acervo do pintor e professor Theodoro Braga, que o APESP havia recém-recebi-
do. Havia muita documentação aparentemente sem nexo com a arte marajoara, como recortes de Diário Oficial 
do Estado do Pará, terra de Braga. Mas foi olhando exatamente para estes documentos, que Pascoal conseguiu 
encontrar vínculos políticos, emocionais e profissionais de Braga. Outra aluna minha tem pesquisado documen-
tação sobre habitantes da Zona Norte da Capital, em uma época em que ela era zona rural da capital. Raissa 
Marcondes encontrou plantas e algumas petições que estão descortinando a face social da Zona Norte. Temos 
muitos casos de amor pela documentação arquivada no APESP no grupo de pesquisa.

O arquivista e o pesquisador “perseguidor” de documentos
 
Como trabalhamos com fontes que provêm de diversos agentes públicos, muitas vezes torna-se compli-
cadíssima a obtenção de peças documentais exatamente porque ou se perderam nas repartições que as 
produziram, ou porque transitaram dentro das inúmeras secretarias de governo, nunca tendo retornado 
efetivamente para aquela que sabemos que a produziu. Isso leva a um trabalho muito metódico, dedicado 
e quase compulsivo, que é de sempre olhar mais um fundo documental. Recentemente, estávamos atrás de 
informações sobre Santana no período do Império. A base do APESP não dizia muito sobre os documentos 
que queríamos porque parte ainda estava em processamento. De repente, numa outra visada, achamos. 
O trabalho do arquivista e de toda a equipe técnica do APESP, que é constante, também faz o pesquisador 
ser um ‘perseguidor’ constante da documentação, pois a alimentação de dados no Arquivo é constante, e 
a do pesquisador, quando não atarantado com prazos acadêmicos, como defesa da dissertação, também é.

Nas listas de colonos imigrantes, a montagem de um quebra-cabeças
 
Creio que falar do mestrado seja interessante. Procurando entender de que maneira a família Nogueira 
demandou a construção de um prédio multifuncional para aluguel, com diversos andares de escritórios, 
eu notei que parte desses andares estava destinada às administrações desses negócios. Mas eu ainda não 
sabia quais eram as empresas. Depois de mergulhar na leitura do diário do proprietário do Edifício Esther, 
o advogado e usineiro Paulo de Almeida Nogueira, elenquei informações e notei que parte deflagradora da 
riqueza da família tinha sido os núcleos coloniais montados pelo governo do Estado de São Paulo nas terras 
lindeiras às da família. Estes Núcleos, Cosmópolis e Arthur Nogueira – que era irmão de José Paulino, sogro 
de Paulo de Almeida Nogueira – deram suporte à produção de açúcar na Usina Açucareira Esther, cujo nome 
era uma homenagem à filha de José Paulino e esposa de Paulo de Almeida Nogueira. Os núcleos tinham 
sido povoados com imigrantes suíços-alemães, parte de uma postura vista como “moderna” na época, e 
que estava entrelaçada com a teoria eugênica. Estes imigrantes tornaram-se lavradores nos lotes do Núcleo 
Colonial, mas depois acabaram vendendo sua força produtiva para a Usina Esther. Só consegui montar 
este quebra-cabeça por conta da belíssima documentação arquivada no 
APESP. Achei as listas de colonos imigrantes, nome por nome; encontrei, 
também, os lugares que ocuparam nos núcleos coloniais. Esta documen-
tação foi primordial para entender a presença desses usineiros nas rela-
ções políticas e de poder com o governo republicano em São Paulo, já que 
eram vinculados com personagens como Campos Salles, Barão Geraldo de 
Rezende, Prudente de Morais, a família Mesquita etc.    
 
Os documentos cartográficos salvaguardam as ações 
humanas para a feitura de cidades 
 
A guarda de documentos cartográficos é uma prática muito interessante. 
A produção de mapas e de outras peças gráficas, como plantas, projetos 
e esquemas territoriais e urbanos é muito antiga, mas na Idade Moderna 
sofreu um grande avanço em métodos e em procedimentos. As Grandes Navegações impulsionaram a for-
mação de escolas importantes de cartografias de maneira a gerar a dominação de outros territórios. Para 
quem se dedica ao estudo da história urbana e da arquitetura, torna-se fundamental não apenas conhecer 

Para quem se 
dedica ao estudo da 
história urbana e da 
arquitetura torna-

se fundamental não 
apenas conhecer os 

arquivos que possuem 
acervos cartográficos, 

mas conhecer a 
história deles.



121São Paulo, Ano V, Nº 10, p.119-121, junho de 2020

Revista do Arquivo                                                  Intérpretes do Acervo

os arquivos que possuem acervos cartográficos, mas conhecer a história deles. O acervo cartográfico do 
APESP é de uma riqueza documental singular. A documentação alusiva às cidades paulistas, com destaque 
para a capital, compreende mapas, plantas, cortes, elevações e documentação oficial que nos abre janelas 
investigativas infindáveis. Algo que considero genial sobre os arquivos com este tipo de documentação é 
que eles salvaguardam as ações humanas para a feitura de cidades, fazendo-os, também, atos políticos: 
na sua manutenção, enquanto centros de pesquisa; na sua constituição, enquanto ação cultural; em seu 
acervo, como jogo de forças entre público e privado.

Os arquivos tornam a história cientificamente relevante
 
Arquivos são peças chave de compreensão dos percursos da sociedade. Eles trazem as dimensões dos 
acertos, dos erros e dos sonhos de determinada organização social. Não é impossível fazer história sem 
arquivos, mas é impossível que esta história seja cientificamente relevante. Desta maneira, os arquivos 
são umbrais. Tempos atrás, escrevi um texto para apreciação de um livro que dois ex-alunos organizaram 
sobre o arquivo municipal de Campinas. Vou reproduzir aqui o que deixei registrado lá: “Frequentar um 
arquivo é reencontrar vínculos, despertar lembranças, reler cartas, realizar conexões, descobrir trajetórias, 
achar explicações, deduzir comportamentos e despertar reações dentro de nós. A coragem daqueles que 
frequentam os arquivos é a de se reinventar, de permitir ouvir-se e de reavaliar as certezas do presente. Por 
isso, a dimensão arquivística está atrelada às práticas patrimoniais. Ela é lirismo em forma de documentos”.

Dicas aos pesquisadores que iniciam nos arquivos
 
Os arquivos devem ser vistos como uma porta de entrada para qualquer pesquisa. Mas um alerta fundamental 
é não pensar que a documentação que ali está depositada nasceu para dar origem à pesquisa que estamos 
empreendendo. A documentação nasceu por circunstâncias administrativas, ou memorialísticas, ou, ainda 
para gerar uma peça processual. A organização do arquivo permite recompor as procedências dessas 
peças, e, assim, ampliar a percepção do circuito de produção, circulação, apropriação e guarda final no 
Arquivo. Minha dica mais direta é: preste atenção sempre na mensagem que a peça documental traz em 
si. Ou seja, pergunte-se por que ela foi criada e para atingir a quem? A mensagem própria do documento é 
apenas uma das dimensões a extrairmos dele, pois o rito de sua produção e destinação também traz men-
sagens que nos levarão a outras fontes. Com isto, temos uma estratégia investigativa montada.

Publicações de Fernando Atique
 
ATIQUE, Fernando. Memória Moderna: a trajetória do Edifício Esther. 2 edi-
ções. São Carlos: RiMa / FAPESP, 2004 e 2013.

_______. Arquitetando a “Boa Vizinhança”: arquitetura, cidade e cultura nas 
relações Brasil-Estados Unidos, 1876-1945. 1ª ed. Campinas: Pontes / FAPESP, 
2010.

_______. Arquitetura Evanescente: a destruição de edifícios cariocas em 
perspectiva histórica. 1ª ed. São Paulo: EDUSP / FAPESP, 2019.

“Frequentar um arquivo é reencontrar vínculos, despertar lembranças, reler cartas, 
realizar conexões, descobrir trajetórias, achar explicações, deduzir comportamentos e 
despertar reações dentro de nós. A coragem daqueles que frequentam os arquivos é a 
de se reinventar, de permitir ouvir-se e de reavaliar as certezas do presente. Por isso, a 
dimensão arquivística está atrelada às práticas patrimoniais. Ela é lirismo em forma de 
documentos”.
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A preservação de documentos é fundamental para podermos escrever e reescrever 
a nossa História

 
“Ao longo dos quase 45 anos de pesquisadora as idas e vindas ao APESP 
foram uma constante que ainda não se encerraram.”

Primeiro contato: um começo e muitas passagens

As minhas passagens pelo APESP foram diversas. Digo passagens, pois eram temporadas destinadas à pes-
quisa, interrompidas após o término, quando, então, me concentrava na redação do trabalho e na sua divul-
gação. O retorno, a nova passagem pelo APESP, iniciava o começo de um novo projeto de pesquisa, e assim 
o caminho se repetia. Ao longo dos quase 45 anos de pesquisadora as idas e vindas ao APESP foram uma 
constante que ainda não se encerraram. Tudo começou em meados do ano de 1976, quando estudante do 
Programa de Pós-Graduação em História na Unicamp. Pertenci à primeira turma do Mestrado em História 
do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, IFCH/Unicamp. Meu projeto versava sobre as condições de 
trabalho na indústria têxtil paulista (1870-1930). Minha pesquisa foi voltada aos trabalhadores imigrantes 
e, em especial, às mulheres e aos menores, principal contingente de operários nas fábricas de fiação e 
tecelagem. No APESP pesquisei o Fundo Secretaria da Agricultura, pois era a instituição responsável pelos 
imigrantes, pelo departamento estadual do trabalho agrícola e fabril, e pela aplicação das primeiras leis tra-
balhistas, como a lei de acidente de trabalho (1919). A dissertação foi defendida em 1981, sob a orientação 
da professora Maria Stella Martins Bresciani, publicada pelas editoras da Unicamp/ Hucitec em 1988.

Nos meandros da administração: imigração, trabalho, saúde e condições de vida

Retornei ao arquivo em meados dos anos de 1980 para iniciar a investigação para minha tese de doutora-
do, realizada junto ao Programa de Pós-Graduação em Economia, área de História Econômica, no Instituto 
de Economia, IE/Unicamp. Meu objeto de estudo mudou: agora se tratava de abordar a expansão cafe-
eira, da capital industrial e da cidade de São Paulo e a gestão das políticas de saúde pública (1880-1930). 
Consequentemente realizei uma nova investigação junto à documentação elaborada pela Secretaria do 
Interior, pelo Serviço Sanitário do Estado de São Paulo (1892-1930), Hospedaria dos Imigrantes, relatórios 
dos secretários da agricultura e do interior, relatórios dos inspetores sanitários de distritos da capital, de 
Santos, Campinas, Rio Claro, e de Ribeirão Preto. Enfim, relatórios das comissões sanitárias atuantes em di-
versos municípios, por onde a febre amarela, malária, ancilostomose, tracoma, tuberculose, doenças infec-
to-contagiosas etc. grassassem como surtos epidêmicos e/ou insistissem em permanecer endemicamente. 
O primeiro código sanitário do Estado de São Paulo de 1894 foi visto e copiado. Foi nessa passagem que li 
pela primeira vez o “Relatório da Commissão de Exame e Inspecção das Habitações Operarias e Cortiços no 
Districto de Sta. Ephigenia, de 1893”, que comentarei mais adiante. A tese 
foi defendida em 1991, sob a orientação do professor Sergio S. Silva, publi-
cada pela editora da Unesp em 1993 e premiada com Jabuti em Ciências 
Humanas em 1994.

Instituições públicas de pesquisa e laboratórios privados

Nas respostas anteriores procurei relacionar os principais temas investiga-
dos e os respectivos fundos consultados. Na qualidade de docente da FCL/
Unesp, desenvolvi minha tese de livre-docente na disciplina Formação 
Econômica do Brasil e pude aproveitar de forma frutífera a documentação pesquisada no APESP. Assim 
não regressei à pesquisa presencial no APESP, recuperei documentos preparados anteriormente, relativos 
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aos Institutos Butantã, Pasteur e Biológico nos fundos das Secretarias da Agricultura e do Interior, às quais 
aquelas instituições eram subordinadas. Na tese, procurei evidenciar a interação das instituições públicas 
de pesquisa em biomedicina com os laboratórios privados farmacêuticos produtores de vacinas e medica-
mentos para as campanhas de saúde pública até que, finalmente, nos anos de 1960 e 1970, esses labora-
tórios nacionais fossem adquiridos por empresas farmacêuticas internacionais e tivessem suas atividades 
encerradas. Novamente, a documentação levantada no APESP serviu de base factual para a redação do 
trabalho defendido em 2001.

Revisitando o Relatório das habitações operárias e cortiços

No ano de 2009, voltei ao APESP para reler e fazer um comentário 
crítico sobre o documento “Relatório da Commissão de Exame e 
Inspecção das Habitações Operarias e Cortiços no Districtode Sta. 
Ephigenia, de 1893”. Esse relatório, manuscrito e integralmente pre-
servado no APESP, inclusive com as fichas empregadas pelos investi-
gadores, foi encomendado pelo Secretário dos Negócios do Interior, 
Dr. Cezario Motta Jr a uma comissão integrada por engenheiros e 
médicos. Por meio do olhar dos engenheiros e dos médicos do servi-
ço sanitário da Secretaria do Interior e do serviço de saneamento da 
Secretaria da Agricultura, o relatório mostra uma pequena parte do 
processo de urbanização e de aglomeração de imigrantes pobres na 

cidade de São Paulo em 1893. O distrito de “Santa Ephigenia” era um dos mais populosos da capital, e nele 
coexistiam cortiços, imigrantes recém-chegados e péssimas condições de moradia em locais de extrema in-
salubridade. O relatório traz informações estatísticas valiosas sobre a população do distrito, onde morreram 
três pessoas de febre amarela. Fornece dados sobre a nacionalidade dos moradores sobre os proprietários, 
o número de pessoas por cubículo e o preço do aluguel de um cômodo. Com base na comparação com ou-
tros manuscritos, concluí que foi Theodoro Sampaio, o primeiro engenheiro sanitário do Serviço Sanitário 
de São Paulo, o responsável pela redação do relatório. Finalmente, a importância do documento pode ser 
avaliada pela sua repercussão, pois o relatório inspirou e originou o primeiro Código Sanitário do Estado de 
São Paulo em 1894. O texto de análise do documento transformou-se em capítulo do livro intitulado “Os 
cortiços de Santa Ifigênia: sanitarismoe urbanização (1893)” publicada pelo APESP em colaboração com a 
Imprensa Oficial em 2010.

Riqueza e escravidão nos maços de população
 
Todas as pesquisas acima relatadas foram consistentes, em meu modo de ver. Acrescento ainda minhas 
pesquisas recentes, realizadas na qualidade de pesquisadora colaboradora do CMU. Desenvolvo o projeto 
de pesquisa “Famílias, negócios e riqueza em Campinas fins do século XVIII e século XIX” e nessa condição 
voltei ao APESP. Dois temas têm marcado minha investigação recente, riqueza e escravidão, o que envolve 
conhecer a população, livre e escrava, e a produção de alimentos e de açúcar e café para a exportação. A 
pesquisa exigiu uma nova passagem pelo APESP. Entretanto, em contraste com os outros acessos, em que 
me deslocava de Campinas para São Paulo para fazer pesquisa presencial, agora uma parte da consulta é 
feita, graças à Web, por meio do acesso ao fundo da secretaria do governo - Maços de População - disponível 
no site do APESP. Isso é um enorme progresso, pois implica economia de tempo e de dinheiro. Infelizmente, 
nem todos os documentos estão disponíveis na internet, logo, tenho pesquisado presencialmente mapas 
das sesmarias, dos engenhos, das fazendas, assim como o inventário de bens rústicos de 1818 e o registro 
de terras nas paróquias de 1854. O próximo passo da pesquisa envolve a investigação do fundo de inventá-
rios post mortem do Tribunal de Justiça de São Paulo, cedidos sob custódia ao APESP.

Dicas para um pesquisador iniciante dos arquivos
 
Nas minhas primeiras passagens pelo APESP, antes da internet, a estratégia era ir munida com os temas cen-
trais e secundários bem definidos para conversar com o funcionário do arquivo e receber orientação sobre os 
fundos, coleções etc. Assim era o meu primeiro contato. Muitas vezes a leitura da documentação nos conduzia 
a outro fundo do acervo e assim a pesquisa progredia com as sucessivas descobertas. Uma boa dica é também 
anotar as fontes empregadas por outros pesquisadores que já abordaram o tema ou assunto correlato.
Hoje em dia com o acesso pela internet, recomendo fazer uma primeira busca no site e depois se deslocar 
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ao APESP para esclarecer aspectos que passaram despercebidos ou não ficaram claros e obter maiores 
informações com os funcionários. É sempre bom conversar com quem conhece a totalidade do acervo.

Publicações de Maria Alice Rosa Ribeiro, baseadas em pesquisa no APESP
 
RIBEIRO, Maria Alice Rosa. História sem fim... inventário da saúde pú-
blica. São Paulo 1880-1930. São Paulo: Editora da Universidade Estadual 
Paulista, 1993.

___ Condições de trabalho na indústria têxtil paulista (1870-1930). São 
Paulo, Editora Hucitec/Editora da Unicamp, 1988.

___, Maria Alice Rosa. Os cortiços no distrito de Santa Ifigênia (1893). In: 
CORDEIRO, Simone Lucena (org.). Os cortiços de Santa Ifigênia: sanita-
rismo e urbanização (1893). São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo e Arquivo Público do Estado de São Paulo, 2010.

___. Famílias, propriedades e transformações na riqueza (1830-1930). 
Metamorfoses: famílias e propriedades; Hercules Florence e a Fazenda Soledade; Fazenda Sete 
Quedas do Jaguary, 1850-1930.  In: RIBEIRO, Suzana Barretto (coord.) Sesmarias, engenhos e fa-
zendas. Arraial dos Souzas, Joaquim Egydio, Jaguary (1792-1930). Ministério da Cultura, Lei de 
Incentivo à Cultura, Brasília, Campinas, SP, 2016. 174-273p.

Artigos 

___ O engenheiro e o inquérito: as habitações operárias no Distrito de Santa Ifigênia, São Paulo, 
1893. Cadernos de história da ciência. São Paulo: Laboratório de História da Ciência, Instituto 
Butantan. v.11,n.1, p. 130-169,2015. ISSN 1809-7634
____. Riqueza e endividamento na economia de plantation açucareira e cafeeira: a família Teixeira 
Vilela/Teixeira Nogueira, Campinas, século XIX. Estudos Econômicos. São Paulo, vol. 45, n.3, p.527-
565, jul.-set, 2015. (ISSN: 1980-5357) DOI: http://dx.doi.org/10. 1590/0101-416145353mar.

____. Açúcar, café, escravos e dinheiro a prêmio: Campinas, 1871-1861. Resgate – revista inter-
disciplinar de cultura. Campinas, v. 23, n, 29, p.15-40, jan./jun. 2015. (ISSN: 2178-3284).
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Mergulho nos arquivos com olhar para aspectos da história da Zona 
Norte paulistana

“(...) Foi a primeira vez que entrei em um arquivo para consultar e me lembro 
de todo auxílio que tive dos funcionários ao verem uma pesquisadora 
de ‘primeira viagem’, tentando compreender como pesquisar em uma 
instituição de tamanha importância.”

Minha primeira viagem nos arquivos
 
Meu primeiro contato no APESP foi em 2013 quando realizei uma pesquisa sobre cortiços da cidade para 
realização de um trabalho de graduação. Foi a primeira vez que entrei em um arquivo para consultar e me 
lembro de todo auxílio que tive dos funcionários ao verem uma pesquisadora de ‘primeira viagem’, tentan-
do compreender como pesquisar em uma instituição de tamanha importância. 

Mas o contato maior que tive com os documentos do APESP foi em 2015, 
quando participei como pesquisadora voluntária no Grupo de Trabalho 
Perus, realizando pesquisa nos documentos do Instituto Médico Legal de 
São Paulo, importante para a identificação dos desaparecidos políticos du-
rante a Ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985). O trabalho, realizado 
enquanto era graduanda na EFLCH-Unifesp, teve grande apoio do APESP, 
desde a disponibilização da documentação que está sob sua custódia até 
o auxílio de nossa permanência local, com infraestrutura adequada para o 
trabalho e demais necessidades.

Aspectos da formação da Zona Norte de São Paulo
 
Durante minha graduação em História, na Escola de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, o incentivo à 
pesquisa era constante para elaboração de diversos trabalhos para as 
disciplinas curriculares. A realização destes trabalhos possibilitou uma certa vivência em diversas institui-
ções de custódia documental, como o APESP, Arquivo Histórico Municipal de São Paulo, Arquivo da Cúria 
Metropolitana de São Paulo e Acervo do Museu Paulista da USP. Mediante realização de uma Iniciação 
Científica fomentada pela FAPESP entre 2015 e 2016 sobre o Jardim Dona Rosa, uma vila construída por 
holandeses no Alto de Santana entre 1952 e 1954, foi necessário consultar o Arquivo Geral da Prefeitura de 
São Paulo e o Arquivo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em conjunto com a pesquisa em 
hemerotecas digitais, que possibilitou melhor compreensão sobre as relações de sociabilidade entre imi-
grantes holandeses na cidade de São Paulo, bem como a atuação de Dirk Berkhout e Selma de Vita Berkhout, 
proprietários do Jardim Dona Rosa, no mercado imobiliário na cidade de São Paulo e da própria construção 
do conjunto, conhecido popularmente como Vila Holandesa. Estas experiências foram importantes para o 
desenvolvimento de minha pesquisa atual no mestrado sobre o processo de urbanização da Zona Norte 
de São Paulo, realizada no Programa de Pós-Graduação em História da UNIFESP e intitulado A face social 
da infraestruturação da Zona Norte de São Paulo: análise histórica por meio da implantação do Tramway 
da Cantareira (1893-1924), com fomento da FAPESP, cujo principal objetivo é compreender aspectos da 
formação da Zona Norte da cidade de São Paulo a partir da implantação desta ferrovia, considerando a atu-
ação da população neste processo, em especial os residentes ao redor da linha e de investidores privados. 

Documentos revelam sujeitos históricos na urbanização
 
Dentre o vasto acervo do APESP, o Fundo Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Estado 
de São Paulo contém importante documentação que utilizo atualmente em minha pesquisa de mestrado. 

Raissa Campos Marcondes
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Trata-se do conjunto documental sobre os Núcleos Coloniais do Estado de São Paulo, em especial sobre o 
Núcleo Colonial de Santana. A documentação é bastante variada, onde encontro diversos requerimentos, 
pedidos de lotes, nomes de imigrantes e características específicas, como nacionalidade, religião e pro-
fissão. Um dos documentos principais que utilizo mostra a lista de colonos que se instalaram em Santana 
entre 1877 e 1878, indicando os respectivos lotes ocupados por cada um.  Os documentos me auxiliam na 
compreensão sobre os habitantes da região antes da chegada do Tramway da Cantareira e de que forma 
estes mesmos colonos atuaram na formação local, promovendo estes sujeitos enquanto agentes históricos 
no processo de urbanização da região. Vale ressaltar que esta documentação está digitalizada e disponível 
no site do APESP, em ótima resolução, o que ajuda meu trabalho de pesquisa.

Importância da história institucional
 
Uma das principais dificuldades enquanto pesquisadora da história da 
urbanização da Zona Norte é de ter em mente os temas que propomos 
analisar, mas que, no entanto, tornam-se complicados quando temos que 
saber com exatidão onde buscar estas informações. É preciso conhecer 
bem a história de instituições que promoveram melhorias locais, se hou-
ver mudanças de nomes, se as atividades permaneceram ou não sob suas 
responsabilidades ou foram modificadas e prestar atenção nos diferentes 
indícios que as fontes nos apresentam, como nomes de sujeitos que par-
ticiparam desse processo. Compreender este trajeto auxilia na busca por 
tais documentos e amplia o leque de possibilidades de busca não apenas 
em um arquivo, mas em outros que, ao se cruzarem, compõem a trama 

urbana e respondem aos nossos principais questionamentos.

A Tramway da Cantareira na formação da Zona Norte da cidade de São Paulo 
 
Em 2018, iniciei a pesquisa de mestrado no APESP e é ela que vem me apresentando maiores resultados 
ao consultar o acervo. A pesquisa, que busca compreender aspectos da formação da Zona Norte da ci-
dade de São Paulo a partir da implantação da ferrovia Tramway da Cantareira, mobiliza diferentes fontes. 
A partir da análise dos documentos presentes no Fundo Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas do governo estadual, é possível compreender o processo de implantação da ferrovia e as princi-
pais questões que nortearam essa construção. As plantas e mapas do acervo cartográfico possibilitaram 
averiguar a formação de loteamentos na região, próximos às estações do Tramway da Cantareira. Por 
fim, a documentação sobre o Núcleo Colonial de Santana expõe quem eram os habitantes da região, suas 
características específicas e atuação na região. A pesquisa, que está em desenvolvimento, ainda entrará 
mais a fundo nesses documentos, trazendo novas perspectivas para a história da formação urbana da 
Zona Norte de São Paulo, principalmente ao redor da linha férrea.

“ Trata-se do 
conjunto documental 

sobre os Núcleos 
Coloniais do Estado 

de São Paulo, em 
especial sobre o 

Núcleo Colonial de 
Santana”.

"Lista com nomes de colonos e seus respectivos lotes", em 1878, no Núcleo Colonial de Santana. Fundo Secretaria de 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Estado de São Paulo. Arquivo Público do Estado de São Paulo.
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Importância da cartografia para compreensão da conformação espacial

Os documentos cartográficos do APESP são fundamentais na pesquisa que atualmente estou desenvolven-
do. Pesquisar a Zona Norte da cidade de São Paulo significa também esbarrar em números reduzidos de do-
cumentos que possam possibilitar compreender a conformação espacial 
do local em fins do século XIX e início do XX. Por este motivo, ao entrar em 
contato com os funcionários do APESP, que desde o início mostraram-se 
prestativos em auxiliar na busca por cartografia da região, pude consultar 
diversos documentos que me mostraram novas informações sobre a área 
de estudo, especialmente alguns loteamentos próximos à linha férrea, os 
nomes das empresas e de indivíduos envolvidos nestes empreendimen-
tos, plantas com sítios da região e seus respectivos proprietários, dentre 
outros que possibilitam aprofundamento da pesquisa.

Arquivos: um direito à memória
 
Os Arquivos são de máxima importância para a produção do conhecimento, da formação cultural, de iden-
tidades e da memória de uma sociedade. Sem arquivos, o passado de uma sociedade torna-se nebuloso, 
praticamente impossibilitando a produção do conhecimento histórico e negando à sociedade seus direitos 
enquanto indivíduos que se constituem por meio de processos e como agentes históricos. Conhecer seu 
passado por meio de documentos nos auxilia no preenchimento de lacunas, a responder questões atuais 
e que podem ter suas origens num passado distante ou recente. Os arquivos são fonte de elucidação, de 
análise para que o que se construiu no passado seja compreendido no presente e não restem dúvidas e 
incertezas para os caminhos que a sociedade irá percorrer.

Dicas para iniciantes em arquivo
 
Para aqueles que pretendem iniciar pesquisas em arquivos, sugiro duas coisas principais, que qualquer 
pesquisador precisa ter: interesse e foco. Interesse, porque é preciso, antes de iniciar a pesquisa em qual-
quer instituição, conhecer seu objeto de pesquisa de forma que possa identificar em qual arquivo e fundo 
documental consultar. Foco, porque sem ele, o arquivo torna-se uma verdadeira tentação, podendo apre-
sentar diversas fontes, mas que podem levar a dispersão do pesquisador, fugindo de seu propósito inicial e 
impossibilitando uma análise mais completa sobre seu objeto de estudo principal.

Publicações resultantes de pesquisas em arquivos 
 
As pesquisas realizadas em arquivos possibilitaram a produção de alguns artigos e em um capítulo no li-
vro “A Cidade Interpretada: estudos históricos sobre Arquitetura, Urbanização e Preservação”, organizado 
pelo Prof. Dr. Fernando Atique e Diógenes Sousa. O capítulo, intitulado “O Jardim Dona Rosa: trajetória 

de uma vila no Alto de Santana”, apresenta as principais motiva-
ções do casal DirkBerkhout e Selma da Vita Berkhout para a cons-
trução da vila na década de 1950 e como as relações entre ho-
landeses na cidade de São Paulo proporcionaram sua edificação.  
 
MARCONDES, Raíssa Campos. O Jardim Dona Rosa. Trajetó-
ria de uma Vila no Alto de Santana. Pg. 33/44. IN: ATIQUE, 
Fernando, SOUSA, Diógenes (Orgs.). A Cidade Interditada. Es-
tudos Históricos sobre Arquitetura, Urbanização e Preserva-
ção. Cadernos Lab.Hum. v.I. EFLCH/Unifesp, Guarulhos, São 
Paulo, 2019.

A Publicação integral pode ser obtida gratuitamente no link: 
http://capph.sites.unifesp.br/novo/images/capph/producao/A_
Cidade_Interpretada_CAPPH_2019.pdf

“Os documentos 
cartográficos 
do APESP são 
fundamentais 

na pesquisa que 
atualmente estou 
desenvolvendo.”

http://capph.sites.unifesp.br/novo/images/capph/producao/A_Cidade_Interpretada_CAPPH_2019.pdf
http://capph.sites.unifesp.br/novo/images/capph/producao/A_Cidade_Interpretada_CAPPH_2019.pdf
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Núcleo de Acervo Cartográfico, uma das jóias do Arquivo do Estado
 
O Prata da Casa desta edição da Revista do Arquivo é dedi-
cado a um setor da maior importância para nossa institui-
ção, e para todo o Estado: Núcleo de Acervo Cartográfico 
(NAC), criado em 2009, com os objetivos de identificar, or-
ganizar, classificar, catalogar e descrever mapas e plantas 
que compõem processos e outros tipos de documentos 
produzidos por órgãos da administração pública direta e 
indireta do Estado de São Paulo. Esse Núcleo gerencia os 
depósitos de documentos em suporte físico e o programa 
de conversão digital do acervo cartográfico.

Conheça agora um pouco desse trabalho, sua equipe técni-
ca, metas e desafios, sua excelência e importância estraté-
gica para o governo paulista e para a vida de seus cidadãos.

Nac – Onze anos de atividade
 
O Núcleo de Acervo Cartográfico (NAC) existe há 11 anos. O 
Decreto nº 54.276, de 27 de abril de 20091, criou o Centro 
de Acervo Iconográfico e Cartográfico, com dois Núcleos: o 
de Acervo Iconográfico e o de Acervo Cartográfico.

 

1 Decreto nº 54.276, de 27/04/2009, art. 19, inciso IV, alíneas a), e b), e Parágrafo único. Ver em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/
decreto/2009/decreto-54276-27.04.2009.html

 Prata da Casa

Formada pela Universidade de São Paulo e 
diretora do Núcleo de Acervo Cartográfico do 
APESP. Pertence ao grupo de coordenação da 
comunidade brasileira de usuários do software 
gvSIG e da equipe de coordenação do grupo 
Hímaco (História, Mapas e Computadores) 
criado na Uinfesp, com objetivo de 
implementar o uso do Sistema de Informações 
Geográficas – SIG, em pesquisas históricas. 
Atua na área de acervos históricos, aplicando 
os conhecimentos adquiridos no curso 
de Geografia, relacionando as técnicas da 
cartografia histórica e digital.
Destaca-se também a atuação de Janaína 
antes da experiência no Arquivo Público, de 
seu longo percurso – de mais de seis anos – 
em uma empresa de consultoria, mineração e 
meio ambiente, de São Paulo.

Janaína Yamamoto 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2009/decreto-54276-27.04.2009.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2009/decreto-54276-27.04.2009.html


129São Paulo, Ano V, Nº 10, p. 128-137, junho de 2020

Revista do Arquivo                                                               Prata da Casa

Equipe do NAC
 
A equipe do NAC é composta por  10 colaboradores, dentre estagiários, servidores concursados e fun-
cionários em cargos comissionados. Todos com um elevado grau de comprometimento e apaixonados 
pelo trabalho e pelos usuários dos nossos serviços. Destes, 3 possuem graduação ou formação técnica 
em Geografia.

O grupo conta com a colaboração e trabalho dos Geógrafos Elzio José da Silva, Maria Cristina Salvadeo de 
Sousa; pelo Geógrafo e Engenheiro Urbano, Dr. Paulo Diego D’Ovídio Silva; pelo Biólogo e Advogado Dr. 
Anselmo Luiz Cezario; pela Técnica em Secretariado e Auxiliar de Enfermagem Cleide Regina da Costa; pelo 
Artista Plástico Diego de Souza Morais; pela Jornalista Maria Dóris Simões Fleury; pela Gestora de RH Iranei-
de de Souza Vieira Lino e pela estagiária Maísa Barros (futura Geógrafa).

Funcionamento e Rotinas do NAC
 
As principais frentes de trabalho do NAC, entre outras, são:

	Atendimento ao público (via email, telefone e pessoalmente);

	Pesquisa e separação de documentação para atendimento ao público interno e externo;

	Ordenação de documentos cartográficos;

	Diagnósticos detalhados (identificação, classificação, ordenação, indexação, catalogação, descri-
ção, conservação, acondicionamento e digitalização) de documentos cartográficos;

	Monitoramento de agentes físicos, químicos e biológicos no acervo;

	Atendimento de visitas técnicas;

	Gerenciamento da movimentação do acervo.

Documentos Cartográficos exigem uma gestão especial
 
Os documentos arquivísticos iconográficos (mapas, fotografias, plantas, desenhos, pinturas etc.) compõem 
documentos compostos (expedientes e processos) e, portanto, não podem ser dissociados do seu conjunto 
informacional originário, sob pena de perda ou distorção de conteúdo. Os registros informativos de mapas 
e plantas são peculiares e requerem conhecimentos arquivísticos especializados.

Por se tratarem de documentos de grandes dimensões, o armazenamento exige mobiliário especial (mapo-
tecas e estantes com dimensões específicas, por exemplo) e acondicionamentos especiais, cujas soluções 
são desenvolvidas na nossa instituição, por meio do Núcleo de Acondicionamento e Encadernação, que 
produz embalagens para os documentos cartográficos e colaborando para a guarda e conservação ade-
quadas. Com a chegada de grande quantidade de acervos dessa natureza, tem-se o desafio de adequar os 
espaços às novas necessidades.

Os documentos cartográficos proporcionam uma nova camada de informações em diversas áreas de atividade. Para 
os estudiosos da História, mapas e plantas acrescentam a dimensão do espaço – principalmente o espaço urbano, 
matéria-prima da vertente de História das Cidades. Na área de Geografia, esses documentos são parte intrínseca 
da própria disciplina, e permitem também acompanhar a evolução do conhecimento geográfico através dos anos. 
Quando se trata de documentação de terras, os documentos cartográficos podem solucionar questões de proprie-
dade e limites com um bom grau de precisão.  As plantas abrem a possibilidade de estudo na área de Arquitetura.

Um dos segmentos mais importantes de nossa documentação é o de mapas e plantas relacionados à área 
de Planejamento Urbano do Estado de São Paulo. Este acervo pode ser usado não apenas para o estudo 
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do passado, como também para a elaboração de soluções futuras para as cidades, notadamente em São 
Paulo e Grande São Paulo.

Quase meio milhão de documentos
 
O Núcleo de Acervo Cartográfico, até recentemente, tinha sob sua guarda de cerca de 30.437 itens de ma-
teriais cartográficos e de plantas, de diversos órgãos do Estado, e este número está aumentando exponen-
cialmente com a chegada de acervos advindos de órgãos extintos ou do próprio processo natural de recolhi-
mento de documentos junto às Secretarias e Autarquias ainda em atividade. Em um trabalho conjunto com 
o Núcleo de Monitoria e Fiscalização do Centro de Gestão Documental (CGD) do Arquivo Público do Estado 
de São Paulo estão em processo de recolhimento ao Arquivo do Estado cerca de 410 mil itens. Tudo isto 
elevará o acervo do Núcleo para quase 450 mil itens de materiais físicos, tanto de mapas, plantas e projetos.

Maior Desafio
 
O maior desafio do cartográfico foi a consolidação de metodologias e seu crescimento, numa alteração de 
escala de proporção de trabalho. Um desafio de relevo a curto prazo, são os recolhimentos e transferências 
de documentos nato-digitais, ou seja, aqueles que já nascem apenas neste formato sem o suporte tradi-
cional em meio físico (em papel ou similar), e na cartografia esse novo modo de produção documental é 
fortemente acentuado.

Por esse motivo, foi criado o Núcleo de Desenvolvimento e Evolução de Sistemas Informatizados do Arquivo 
do Estado, no bojo do Programa São Paulo Sem Papel2, em fase de implementação pelo Governo paulista.

O NAC ocupa atualmente o 3º andar da Torre Central do APESP, com uma área total estimada em 
834,0 m² e parte do mezanino do 5° andar será incorporada em breve aos espaços já existentes. 
 
 
 

Instalações Área (m²) 

Salão de consulta + sala 
de trabalho 161,0 

Sala de trabalho 173,0 

Reserva técnica 500,0 

Total 834,0 

2 Programa SP Sem Papel, instituído pelo Decreto nº 64.355, de 31/07/2019. Ver em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decre-
to/2019/decreto-64355-31.07.2019.html

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2019/decreto-64355-31.07.2019.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2019/decreto-64355-31.07.2019.html
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O Núcleo de Acervo Cartográfico incorporou em 2019 o acervo da CPOS.

 
Equipe do NAC recebe mapas e plantas da CPOS, do Estado
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Vista parcial da área administrativa do NAC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servidores do Núcleo de Acervo Cartográfico
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Vista panorâmica do NAC, com área para os pesquisadores em destaque.

Ricos acervos à disposição dos pesquisadores

O Núcleo de Acervo Cartográfico guarda significativos acervos, dos quais pode-se destacar o importante 
conjunto  de mapas do período histórico conhecido como “marcha para o Oeste”, que abriu novas áreas 
para a cafeicultura e outras atividades econômicas no Estado de São Paulo. A marcha teve inicio em 1886, 
com o mapeamento cuidadoso de regiões como a Noroeste do  estado, realizado por expedições organiza-
das pela Comissão Geográfica e Geológica (CGG)3, que mais tarde se transformou no Instituto Geográfico e 
Geológico (IGG)4 e, posteriormente, Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC)5.  Neste acervo encontram-se 
folhas topográficas, plantas e croquis elaborados a partir de trabalhos efetuados em campo pelo Instituto 
Geográfico e Geológico e também originados através de trabalhos anteriores da Comissão Geográfica e 
Geológica. Os documentos se apresentam em originais em nanquim, impressos e cópias heliográficas.

Um acervo de características raras é o do Segundo Cartório de Notas, que a partir do 1820, passou a guar-
dar mapas e plantas relativos às transações imobiliárias que registrava. Essa exigência, que não era comum 
à época, torna esse conjunto um importante instrumento de pesquisa da história de São Paulo.

No núcleo cartográfico encontra-se conjunto de plantas produzidas pela Empresa Paulista de Planejamento 
Metropolitano S.A. (EMPLASA)6, a qual foi durante muito tempo responsável pelo planejamento urbano 
do Estado de São Paulo, e notadamente de suas Regiões Metropolitanas. Essas plantas correspondem a 
projetos elaborados pela empresa.

Um conjunto documental curioso, e bastante diverso em seu conteúdo, é o do Instituto Histórico e Geo-
gráfico de São Paulo (IHGSP)7, constituído por mapas recolhidos segundo a lógica das coleções da época. O 
Instituto foi fundado em 1894.

O Fundo Secretaria de Promoção Social reúne acervo cartográfico dos vários órgãos que sucessivamente 
foram se encarregando dos imigrantes que chegavam ao Estado de São Paulo, a partir do fim do século XIX.  
Nesse Fundo é possível pesquisar temas como a concessão de terras para os imigrantes, as reformas pelas 
quais passou a Hospedaria dos Imigrantes, a construção dos Núcleos Coloniais e uma grande variedade 
de projetos de construção nesses Núcleos, além de mapas ferroviários, projetos de construções agrícolas, 
mapas demográficos etc. 

3 Ver mais em: https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/museugeologico/comissao-geografica-e-geologica/
4 Saiba mais em: https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutogeologico/2017/09/instituto-geologico-disponibiliza-online-boletins-
-do-instituto-geografico-e-geologico-igg/
5 IGC – Criado pelo Decreto nº 13.413, de 13/03/1979, arts. 21,23,24, 105. Ver em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1979/
decreto-13413-13.03.1979.html
6 EMPLASA, criada pela Lei Complementar nº 94, de 29/05/1974, art. 14. Ver em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complemen-
tar/1974/lei.complementar-94-29.05.1974.html
7 Saiba mais em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Hist%C3%B3rico_e_Geogr%C3%A1fico_de_S%C3%A3o_Paulo

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/museugeologico/comissao-geografica-e-geologica/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutogeologico/2017/09/instituto-geologico-disponibiliza-online-boletins-do-instituto-geografico-e-geologico-igg/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutogeologico/2017/09/instituto-geologico-disponibiliza-online-boletins-do-instituto-geografico-e-geologico-igg/
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1979/decreto-13413-13.03.1979.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1979/decreto-13413-13.03.1979.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1974/lei.complementar-94-29.05.1974.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1974/lei.complementar-94-29.05.1974.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Hist%C3%B3rico_e_Geogr%C3%A1fico_de_S%C3%A3o_Paulo
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Há também sob a guarda do NAC importantes acervos da Secretaria de Agricultura e Obras Públicas (SA-
COP), além de outros menores, como plantas e mapas da II Região Militar, por exemplo.

Os documentos se apresentam em originais em nanquim, impressos e cópias heliográficas.

Fundo APESP: Planta da cidade de São Paulo, 1930
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Fundo IGC: Planta da cidade de Ubatuba, 1945

 
 

Fundo IGC: Planta do Rio Tietê, 1905
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O perfil do público interessado no Acervo Cartográfico
 
O Núcleo Cartográfico calcula que em torno de noventa por cento dos consulentes sejam pesquisadores 
acadêmicos mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, principalmente na área de História, mas tam-
bém na de Arquitetura.

Além de acadêmicos, o acervo também é procurado por profissionais como arquitetos e advogados em 
busca de informações sobre localização de terrenos e prédios e/ou plantas de edifícios.

Dados do setor ressaltam que ultimamente aumentou a frequência de consulentes estrangeiros, pesqui-
sando a história de São Paulo interessados em sua maioria no processo de saneamento básico da cidade, 
em assuntos como os incêndios dos edifícios Joelma e  Andraus, bem como pelo início das escolas de samba 
na capital (ao que tudo indica, no Cambuci). Entre as instituições das quais provém os pesquisadores, des-
tacam-se a USP e principalmente a UNICAMP. 

Quanto à disponibilização ao público, qualquer documento em condições de acesso pode ser consultado 
sem problemas. Os que necessitam de restauro ou recuperação, permanecem com acesso restrito até que 
sejam devidamente higienizados e recuperados.

Grande projeto em curso
 
O NAC evoluiu muito em importância dentro da Instituição: há dez anos, por exemplo, não tinha um local 
fixo e amplo, e hoje detém um andar do prédio principal do Arquivo do Estado, com áreas administrativa e 
de acervo, climatização e mobiliário adequados, instalações que vêm sendo constantemente melhoradas 
desde a inauguração do novo prédio do APESP, em 2012.

Diante dos diversos recolhimentos em curso, o plano de tratamento técnico deve ser cuidadosamente 
elaborado e executado. No final de todo esse processo de recolhimento, o NAC se propõe a produzir, na 

Plantas de posto da cidade de Itajobi: cada tubo contém todas as mudanças pelas quais o edifício passou
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medida do possível, um inventário completo e minucioso de todos os fundos e coleções, para atender aos 
atuais e novos pesquisadores.

O NAC está focado na publicização de catálogos e instrumentos de busca para que a população tenha o 
melhor acesso possível e usufrua a riqueza deste enorme acervo cartográfico de que o APESP dispõe.
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  Vitrine

APRESENTAÇÃO

Nesta edição, a seção Vitrine apresenta olhares reflexivos sobre situações próprias dos arquivos, interpre-
tação artística de acervos iconográficos que ressignificam imagens esquecidas entre mil e a crítica no olhar 
poético de um transeunte do dia.

Os textos nos convidam a reflexões sobre o mundo dos arquivos, a lida diária dos profissionais que nesses 
lugares de memória trabalham e a perda da sensibilidade que nos impede de ver e sentir beleza a entrecor-
tar as asperezas do dia a dia.

Não deixem de ler!

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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O ARQUIVO DO ESQUECIMENTO: DIFUSÃO & ARTE EM VULGO, DE 
ROSÂNGELA RENNÓ
 

Cristal da Rocha I Mestre em História Social (USP/SP), doutoranda na linha de pesquisa em história, política 
e bens culturais (FGV-RJ); é arquivista no Acervo Estadão. Email: cristaldarocha@gmail.com

Muito se discute sobre as possibilidades de difusão e formas de divulgar os trabalhos dos arquivos e meios 
de explicitar os usos sociais dos documentos permanentes. Nesta frente, a partir da sensibilidade adquirida 
através da pesquisa em arquivos, uma série de pensamentos sobre como explorar o uso dos documentos 
pela sociedade nos ocorre. O uso testemunhal e de prova dos acervos precisa ser constantemente renova-
do e revisitado para que todos consigam desenvolver o pensamento crítico acerca de nossa própria história 
e memória, assim como tomar conhecimento dela.

Ao observar outras frentes de usos dos arquivos, tomei conhecimento do trabalho da artista plástica Ro-
sângela Rennó e como ela discute – e critica – a sociedade através das exposições que propõe, usando 
documentação de arquivos históricos.

Entre algumas exposições propostas pela artista, salta aos olhos a série Vulgo (1998), aonde Rennó faz 
uso de uma dúzia de fotografias do arquivo penitenciário paulista, referentes ao setor de criminologia. As 
fotografias, para as quais não há registro do profissional que as produziu, foram ampliadas a partir dos ne-
gativos de vidro da instituição, que foram registradas com o intuito de dar sequência em uma pesquisa com 
a tentativa de classificar os prisioneiros à época (entre 1920 a 1940) por suas características físicas, mas, no 
entanto, o rosto dos detentos não foi fotografado.

A artista selecionou imagens em que os presos aparecem de costas para o fotógrafo com enfoque no cou-
ro cabeludo. Rennó ressalta, digitalmente com a cor vermelha, o redemoinho que se forma nos cabelos 
raspados de cada um dos detentos, o que nos traz a impressão de que mesmo quando há a tentativa de 
enquadrá-los em uma forma de controle penitenciário, reificando-os, os detalhes os fazem diferentes.

Como se o uso dessas imagens já não fosse interessante o suficiente, Rennó precisou ser criativa para ter 
acesso ao material, tendo em vista a regulamentação que prevê uma proteção para a identidade dos presos 
por cem anos.  Ela localizou um artigo em revista cientifica utilizando-se das mesmas imagens e conquistou 
o direito de usar o material.

A situação abre outra frente de pensamento sobre os usos destes arquivos públicos que ao mesmo tempo 
se apresentam de certa forma, privados. A mesma percepção teve Nina Velasco em seu artigo publicado 
em 2007:

“É interessante notar que a regulamentação que teria como objetivo proteger a identidade do detento 
não foi aplicada quando do uso científico das imagens. Ao que parece, em um tratado de criminologia 
não estão em jogo sujeitos, mas sim dados objetivos de estudo. É perfeitamente aceitável o uso com 
finalidade científica de imagens produzidas pelo próprio aparto judicial. Enquanto objeto de estudo e 
como indivíduos excluídos do convívio social, lhes foi negado o direito básico do poder sobre a divulga-
ção de sua própria imagem. No entanto, quando essas mesmas imagens são deslocadas do contexto em 
que foram produzidas e passam a dialogar com um outro campo discursivo, o estético, os indivíduos ali 
representados passam automaticamente a ganhar subjetividade, levantando questões éticas relativas à 
privacidade de sua identidade. Apenas por uma brecha jurídica, pelo princípio de que a lei não pode ser 
interpretada de forma contraditória, a artista obteve a concessão do uso dessas imagens em sua obra”.

Homens sem rosto, fadados ao esquecimento em uma série fotográfica feita com cunho de pesquisa e 
tentativa de padronização do homem encarcerado cujas imagens estariam destinadas à escuridão ganham 
com Rosângela Rennó existência e pertencimento à sociedade.

O trabalho da artista tira o arquivo do lugar do fetiche e da visão em que ele é requisitado por necessidade 
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específica para a manutenção da existência diante da vida civil. Ao humanizar o arquivo, ela dá vida não 
só ao espaço que preserva a memória, mas também traz um olhar de sensibilidade para os fotografados, 
mesmo que seus rostos não apareçam.

Entendo que há a valorização da documentação permanente nesta série e que a artista propõe um novo 
sentido e uso de imagens, cujo destino seria viverem esquecidas pela eternidade. É compreensível que o 
olhar para o arquivo penitenciário traga desconforto a respeito de indivíduos, cuja memória parece não ser 
legitimada pela sociedade, para que tenha sua parcela de preservação em uma instituição custodiadora.
 
O sistema prisional faz parte da sociedade e a memória do cárcere contribui para a compreensão dos for-
matos de correção ao homem e à mulher cujos comportamentos são considerados antissociais.

Ao dar visibilidade a esta parcela da sociedade estamos olhando para nós mesmos, nosso presente e futuro 
em que cada vez mais se questiona e se exige sobre punições e menos sobre como desenvolver uma vida 
em comunidade mais justa, onde a criminalidade e a violência não sejam produtos dessa falta de zelo pelo 
ser humano.
 
Todo tipo de ação contribui para a naturalização da presença dos arquivos na vida das pessoas, e vi em 
Rennó uma intenção, que mesmo velada para quem não convive com acervos diariamente, revela-se como 
uma bandeira de uso dos arquivos. Vemos em seu trabalho a possibilidade de discutir na perspectiva social 
dos arquivos, usos e formas de encarar questões como direito à memória e à privacidade, e os usos da do-
cumentação referente a arquivos que podem ser encarados, de forma leviana, como menos interessantes. 
Há a ampliação das perspectivas de difusão para acervos quando os vemos como testemunhas do tempo 
vivido. E nesses formatos compreender novos meios educacionais para falar sobre assuntos delicados como 
a história carcerária e também como a arte é necessária e inspira em todos os setores da vida.

Referências Bibliográficas

VELASCO, Nina.  A série Vulgo de Rosângela Rennó: Fotografia, documento e estética. In: Terceiro Encontro 
de Estudos Multidisciplinares em Cultura; 2007, Salvador (BA); p. 1 – 9.
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A INSUSTENTÁVEL INDIFERENÇA DO SER

Isaura Maria Ribeiro Bonavita I Pedagoga pela Universidade Ibirapuera – UNIB, pós-graduada em 
Museografia e Patrimônio Cultural pelo Centro Universitário Claretiano. Email: isahbonavita@gmail.com

 
O dia desponta. 

Em seu despontar, sua claridade ilumina cada ser.

Por todos os cantos, a luz do dia, em sua infinita bondade, ilumina e desperta os seres adormecidos.

Nossos olhos não veem, mas desde pequena erva no canto da rua, ao homem em seus leitos, todos são 
iluminados e nesse momento espreguiçam gostosamente.

Cada morada uma verdade. 

Café cheiroso, pão na chapa.

Liberta as cobertas, 

banho que desperta, 

retrato do dia a começar.

Pássaros cantam, borboletas voam, as flores úmidas de orvalho pingam gotículas de frescor.

A brisa da manhã beija a natureza e os seres que nela habitam. 

Em cantos e recantos a lida se anuncia.

Travestidos de terno e gravata, maquiagem, salto alto, roupa branca ou qualquer uma que estava à mão ao 
levantar, todos partem sem pensar.

Caminhos se abrem, portas se fecham e o dia começa a cantar a sua melodia sem par.

Nos terminais, os encontros.

São executivos bem vestidos, jovens secretárias a despontar, estudantes com seus sonhos a carregar, 
senhoras protagonistas da limpeza, gente a passear, mães e pais carregando seus rebentos, uma diversidade 
de vida, olhares que fazem pensar.

O tempo passa nas rodas dos ônibus, no correr dos trilhos, no amargo da terra. Entre sons de avisos, surgem 
ao longe assobios, o cantar do rap, o gritar do vendedor de fones de ouvido, carteiras de couro vintage e um 
mundo se descortina a quem quiser olhar.

São meninas vestidas à espera do Sol quente, que me transportam a uma cidade praiana e jovens de botas, 
capuz a cobrir o rosto em pesados abrigos que me fazem esperar encontrar neve lá fora. Cabelos de todos 
os matizes, de todos os enfeites entre cabeças raspadas, cortes Chanel e tranças longas, nunca aparadas.

Em meio à diversidade, esta São Paulo multifacetada deixa evidente a busca da identidade, a vontade de ser 
única entre únicos, de gritar ancestralidade, de mostrar a genialidade de ser diferente entre tantos iguais.

Segue o dia. O tempo se vai na cadência das horas marcadas no ritmo dos teclados, no barulho de 

talheres, nos passos apressados.
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A volta à morada se faz presente. Nos caminhos iluminados pelo entardecer, mil rostos, mil olhares, aroma 
de Dior entrecortado pelo cheiro de suor, de shampoo barato, das fragrâncias únicas dos corpos cansados 
da lida, da corrida, de todo o viver de um dia.

A gravata jaz nas mãos, o encaracolado dos cachos está desfeito, o efeito da chapinha já vai se perdendo, o 
batom perdeu o contorno e o corpo cansado vaga, sem ver, sem sentir, sem se importar.  Só uma verdade é 
comum, todos querem para casa voltar.

No ar os aromas se multiplicam pela gastronomia que anuncia, 

o pão de queijo, 

a carne na chapa, 

o açaí gelado, 

a batata palha, 

o milho cozido,

a coxinha fria,

o café requentado.

Olhos famintos espreitam a quem nas filas da gastronomia espera os petiscos desejados. Olhos que 
imploram, alcoolizados, drogados ou simplesmente cheios de apetite e sem um tostão para se satisfazer.

A tarde caminha, na cadência dos trilhos, nas luzes dos sinais, nos passos apressados da gente que se vai.

Entre as cores do esvanecer do dia, da paleta divina, fica a mescla da imagem jovem, vestido de preto, ali 
no meio do vai e vem da estação Tietê a tocar em seu violino, a quinta sinfonia de Beethoven. Ali, todo 
engalanado, como se em meio à orquestra estivesse. Olhos fechados, mãos rápidas sobre as cordas, e a 
bela melodia o envolvendo.

Interpreta com paixão, com corpo e alma, mas ninguém o vê, ninguém o aplaude, ninguém escuta a bela 
sinfonia. 

É a insustentável indiferença do ser, frente à beleza, frente a um dia de vida, de lida, nesta São Paulo infinita.
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NÃO SÃO SÓ PINCÉIS

Maria Fernanda Mendes e Freitas I Arquivista pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), Coordenadora 
de Documentação do Núcleo de Documentação e Pesquisa da Fundação Energia e Saneamento de São 
Paulo. E-mail: mafer.mfreitas@gmail.com

 
Poucos dias do início do ano novo, começo em uma empresa que tem como seu “coração” um lindo acervo 
permanente das principais instituições do setor elétrico de São Paulo! E, junto com minha chegada, temos 
o começo de um novo projeto, com o qual me deparo com a necessidade de compra de materiais, esses 
bem específicos para o trabalho com aquele tipo de acervo, e também contratação de novos funcionários. 
E tão breve recebo a visita do responsável pela área de Compras, que me diz:

- Por que comprar pincéis tão caros? Com valor de um único pincel ali na lojinha de materiais de 
construção você consegue mais! 

Já fico bem reflexiva, e começo a perceber um certo distanciamento dos funcionários com o acervo.

Em outro momento, para o mesmo projeto, tenho que ir com a moça do Departamento de Pessoal para 
formalizar a contratação da nova equipe. No deslocamento, descubro que ela não entendia os motivos de 
termos um prédio exclusivo para o arquivo e as dificuldades que enfrentamos com contratação especializada.

Pois bem, chegamos ao prédio do acervo e ela me diz em tom de surpresa:

- Que lugar grande!

- Você não viu, nada! Mas logo pergunto para ela: Você não conhece o arquivo?

- Não sei bem o que fazem, só sei que de repente vocês correm de um lado para o outro - e deu 
risada.

Após as burocracias, levei-a para uma visita técnica, expliquei todos os controles de temperatura e umidade, 
topografia e acondicionamento para cada tipo de suporte. E tão breve veio a pergunta: - Posso manusear 
um desses? perguntando sobre os nossos livrões contábeis. Disse a ela que sim, mas teria que colocar itens 
de cuidado, tanto para a saúde dela como para os documentos.

Paramentada, ela manuseou os documentos, fez vídeos e chegou na sede enaltecendo o lindo trabalho que 
a instituição fazia e que ela não tinha ideia do quão maravilhoso era aquilo que ela ajudava a manter.

Pronto, já tinha a faca e o queijo na mão: um lindo acervo para se trabalhar e foco na extroversão, difusão 
e comunicação do arquivo. Bem fácil, só que não!

Instituições culturais passam por dificuldades e o nosso caso não é diferente, não tínhamos recurso. Mesmo 
assim, levei esses casos para a direção e disse que estava disposta a fazer algumas mudanças, simples, 
mas significativas para um acervo como o nosso, e já tínhamos tudo o que precisávamos: conhecimento e 
pessoas pró acervo!

Com o aval, chegam os trabalhos, e não tinha melhor momento do que a Semana Nacional de Arquivos para 
“lançarmos” esse novo olhar para o acervo, mas com foco para o nosso público interno. Para tanto, pensamos 
em apresentações de cada projeto e o que estava sendo desenvolvido como uma forma de aproximar todos 
com a nossa rotina. Passamos pelos projetos e explicamos o porquê de algumas supervisões, como o caso 
da conservadora, papel fundamental para um arquivo permanente com mais de 100 anos de história como 
o nosso.

Mas a cereja do bolo foi trazer as nossas “meninas dos olhos”, como o caso da carta oficial da Rainha, 
negativo de vidro, álbuns de fotografias, filmes de rolo, documentos textuais e desenhos técnicos. Sim, 
fizemos isso, disponibilizamos o que temos de melhor no nosso arquivo para nosso principal usuário, 
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nossos colaboradores. Uma ação simples, desde pedir uma colaboração de cada funcionário para um café 
da manhã, até reunir todos conscientizando-os que aquilo ali não era perder tempo, mas sim entender 
melhor a instituição.

Com uma exposição exclusiva para os colaboradores, deixamos na entrada luvas para quem desejasse 
manusear os documentos e a instrução de que não era permitido entrar com alimentos e bebidas. Numa 
bancada deixamos todos os materiais de conservação, luvas, bisturi, lápis, papéis para acondicionamento, 
borracha com o ralador e pincéis, aqueles que o moço de Compras disse que eram caríssimos. Esperei 
ansiosamente por aquele momento, ele os viu, manuseou, olhou todo o entorno e disse:

- Obrigado, agora faz tudo muito sentido as compras com tantas especificações e exigências. - Sinto 
uma sensação de dever cumprido.

Desde então, tudo que precisamos ele nem reclama, mas, agora, vem tentar entender o motivo da compra, 
e apresento a ele o material que vamos trabalhar e lhe explico o projeto; da mesma forma ficou muito 
claro para outras áreas, como o próprio museu que nos cede anualmente espaço para expormos com a 
devida ênfase os materiais do arquivo; com o setor da Comunicação conseguimos espaço nos boletins e nas 
redes sociais, momento em que podemos apresentar nossas atividades e as nossas particularidades com o 
tratamento de acervo.

Com isso, percebo a necessidade da difusão, comunicação e marketing em arquivos; e o dever como 
arquivista de estudar os nossos usuários e realizar metodologias da comunicação para uma difusão 
colaborativa.
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O INSTITUTO BUTANTAN E SUA MEMÓRIA, INICIATIVAS DE PRESERVAÇÃO
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pesquisa do Instituto Butantan, Secretaria da Saúde de São Paulo. E-mail: sabrina.acosta@butantan.gov.br

Vinícius Kavashima I Bacharel em História pela Universidade de São Paulo, especializando em História, 
Museologia, Divulgação da Ciência e da Saúde pelo Instituto Butantan, Secretaria da Saúde de São Paulo. 
E-mail: vkavashima@gmail.com

 

Ao longo de sua trajetória (desde 1901) o Butantan construiu um importante acervo sobre a história da 
saúde, do desenvolvimento científico e da ciência paulista. O objetivo desse relato é apresentar algumas 
iniciativas de preservação da memória do Instituto ao longo do tempo no que compete a preservação do 
acervo. Apresentamos as diferentes formas de organização até a recente reestruturação da área. 

A iniciativa da criação de uma sala museu em 1914, no primeiro edifício construído especificamente para 
os trabalhos de pesquisa científica, demonstra o interesse em aproximar o público das problemáticas ins-
titucionais. Com caráter educativo e informativo, procurava dialogar sobre doenças, modos de prevenção, 
coleção de animais etc. Ocupando espaços diferentes ao longo de sua história, em 1966 com as come-
morações do centenário de nascimento de Vital Brasil, é realizado o “Simpósio Internacional de Venenos 
Animais”. As comemorações contemplam a reforma do prédio da antiga cocheira,local escolhido para a 
realização do Simpósio e a instalação do museu, permanecendo ali até hoje. 

Em 1918, na primeira gestão de Vital Brazil, a criação do periódico “Memórias do Instituto Butantan” bus-
cava registrar as pesquisas científicas realizadas na instituição. Para Eduardo Vaz, as Memórias eram “ele-
mento valioso de intercâmbio científico1”.  Existiram também as “Coletâneas dos trabalhos do Instituto 
Butantan” 2 reunindo os trabalhos científicos dos primeiros vinte anos de instituição3 .Ambos projetos que 
buscavam organizar a memória científica.

1 Mais detalhes na página 43 do livro: Fundamentos da História do Instituto Butantan: seu desenvolvimento, de Eduardo Vaz, 1984.   
2 As coletâneas publicaram os trabalhos científicos dos primeiros dez anos de instituição e as memórias foram publicadas no período de 1918 a 1993, 
no volume 56 passa a ser um relatório bienal das atividades científicas, e a partir do volume 60 passou a publicar os resumos das Reunião Científica 
Anual do Instituto. Acesse biblioteca digital do Butantan em: <https://bibliotecadigital.butantan.gov.br/>Acesso em: 24 out. 2019. 
3 Outras informações no artigo de Flávio da Fonseca: Instituto Butantan: sua origem, desenvolvimento e contribuição ao progresso de São Paulo de 
1954. 

Trabalho de higienização e recondicionamento de documentos, Laboratório 
de Conservação, 2019. Acervo Instituto Butantan/Centro de Memória.
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Desde 1978 era discutida a perda de áreas da instituição e a necessidade de preservar o patrimônio físico 
e cultural. Foi estabelecida uma comissão organizadora do 80º aniversário do Instituto, entre outras me-
didas foi possível viabilizar a criação do Museu Histórico e a realização do tombamento das áreas,o que 
aconteceu em setembro de 1981, organizando-se iniciativas de preservação de objetos e documentos 
históricos.

Em 1988 temos o projeto “Arquivo do Museu Histórico do Instituto Butantan”, de autoria de Liliane S. L. de 
Barros, Rosana P. Azanha do Arquivo Municipal de São Paulo (AMSP) e Dora S. Corrêa do Butantan. Com 
objetivo de organizar o arquivo histórico do museu, o projeto elenca nove etapas de trabalho em dois anos: 
1- Estudo e evolução da organização administrativa; 2-Avaliação da documentação e eliminação; 3- Desin-
fecção; 4- Registro da Documentação; 5- Arranjo; 6- Descrição; 7- Guia; 8- Inventário; 9- Índice.

No ano de 1989, temos a portaria TBD-008/89, de 15/06/1989, emitida por Willy Beçak, então diretor do 
Instituto, designando um grupo de trabalho para propor nova política dos arquivos. A comissão era com-
posta pelo Diretor da Divisão Cultural, a chefe da Biblioteca, uma historiógrafa e um assistente da Direção. 
O relatório final aponta a necessidade de organizar e disponibilizar os documentos para pesquisa de dife-
rentes naturezas, jurídicas, culturais e científicas. 

Outra demanda era atender a organização e avaliação de documentos e arquivos da Secretaria da Saúde4. O 
grupo de trabalho concluiu que não existia um fluxo documental normatizado, documentos eram perdidos 
ou destruídos sem critério e faltava mão de obra especializada para gerenciar o acervo. O Hospital Vital 
Brazil possuía um projeto de organização e microfilmagem de sua documentação nessa época, mas não 
recebeu financiamento.

Uma análise sobre esse trabalho foi feita em 20165, o grupo “participou do início da Gestão Documental 
no Estado, em um movimento institucional que procurava a recuperação de marcos definidores de sua 
história”. Como proposta tivemos a criação de um Arquivo Central, reunindo toda a documentação do 
instituto dividida em duas partes: Arquivo Intermediário (documentação considerada encerrada da uni-
dade de origem, passível de ser consultada internamente) e Arquivo Histórico (documentação disponível 
para consulta geral, com a descrição das séries documentais e propostas de divulgação). Mesmo com 
essas iniciativas o arquivo não foi adequadamente organizado, mas colocou a questão definitivamente 
em discussão.

Em 2004, temos o projeto “Espaço e Memória Iconográfica do Instituto Butantan”, viabilizado pelo (CNPq)6 
com a coordenação do pesquisador Osvaldo Sant’Anna. Dentre as atividades previstas estava a linha de 
pesquisa “Organização de acervo institucional”. Uma primeira discussão acontece com o trabalho “Resgate 
do acervo histórico do Instituto Butantan” apresentado em comunicação oral no 1º Congresso Paulista de 
História da Medicina em 20057.

Já em 2015 temos os projetos “Aplicação da identificação como metodologia arquivística para a difusão do 
acervo do Laboratório de Herpetologia” CNPq/PIBIC8, e o projeto “Preservação da Memória Científica do 
Instituto Butantan: organização, preservação e disponibilização do acervo do Laboratório de Herpetologia” 
ADAI 9. Ambos projetos abilizaram a contratação de mão de obra especializada para identificação, higieni-
zação e aquisição de materiais10.

4 Conforme decreto estadual 29.838 de 18/04/1989 e a Resolução SS-91 de 1/06/1989. 
5 Essa análise é feita no artigo: Gestão Documental no Instituto Butantã: um estudo de caso. Do ano de 2016 e autoria de Suelen Faria Bueno e 
Suzana C. G. Fernandes. Logo na página 5 temos as considerações sobre o grupo de trabalho. Disponível em: <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/
revista_do_arquivo/03/artigo_05.php#inicio_artigo>. Acesso em: 23 out. 2019. 
6 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
7 O resumo da apresentação oral está na Revista Pesquisa Homeopática, Edição Especial, vol. 20, nº 1, 2005. Disponível na biblioteca Artur de 
Almeida Rezende Filho. 
8 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC. 
9 Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos. 
10 Mais sobre esses projetos está no artigo: A identificação como etapa preliminar da metodologia arquivística na organização e difusão de acervos 
científicos. De Elisa Chaves e Suzana Fernandes. Disponível em: <http://arqsp.org.br/wp-content/uploads/2017/09/XI-CAM-VOL.-2_e-book.pdf>. 
Acesso em: 29 out. 2019. 
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Em 2019 a estrutura institucional é reorganizada11 e temos a criação do Núcleo de Memórias, também 
conhecido como Centro de Memória, composto pelas equipes do Núcleo de Documentação12 de 2010 e do 
Laboratório Especial de História da Ciência13 de 2004. A união das duas equipes amplia e integra as ações 
de gestão dos acervos e difusão do patrimônio e da história do Instituto. 

 
E ainda, explora o potencial do acervo para a pesquisa e produção de conhecimento, buscando ser referência em 
pesquisa sobre história da ciência e patrimônio cultural da saúde pública em São Paulo. 

Esse rápido relato buscou mostrar algumas iniciativas de preservar a memória institucional do Butantan.  São mais 
de cem anos de história contadas em 5 mil caracteres. Outros fatos poderiam ser explorados para reivindicar o 
espaço de memória, mas não é nossa pretensão esgotar o assunto. Entretanto, acreditamosque refletir sobre essa 
trajetória abre caminho para pensar em novas estratégias de trabalho com os arquivos. Analisar os projetos, seus 
pontos fortes e fracos ajudam a refletir sobre quais caminhos seguir. Nossos espaços de memória estão abertos a 
toda a sociedade, esperamos incentivar novos diálogos e leituras sobre as questões de patrimônio. 
11 Decreto nº 64.518 de 10 de outubro de 2019. 
12 Decreto nº 55.315 de 05 de janeiro de 2010. 
13 Viabilizado pelo decreto nº 33.116 de 13 de março de 1991 e implementado em 2004. 

Acomodação atual do acervo do Centro de  
Memória do Instituto Butantan, 2019. Foto do autor.

Trabalho de higienização e recondicionamento de documentos, Laboratório 
de Conservação, 2019. Acervo Instituto Butantan/Centro de Memória.



148 São Paulo, Ano V, Nº 10, p. 145-148, junho de 2020

Revista do Arquivo                                                                            Vitrine

Fachada atual do Centro de Memória do Instituto Butantan, 2019. Foto do autor.
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MARILENA LEITE PAES: CONSTRUTORA DA ARQUIVOLOGIA

Tudo o que se fizer em sua memória, ainda será pouco. A área dos arquivos no 
Brasil, seja no plano da teoria, seja no plano da prática, tem muito a dever a 
Marilena Leite Paes. 

E, dando sequência ao nosso reconhecimento à luta de Marilena pela causa 
dos arquivos, dedicamos a ela esta seção, apresentando pequena amostra de 
alguns de seus campos de atuação em nossa área, sob a forma de registros em 
imagens:

•	 Quando de sua participação como consultora na formação do Sistema de 
Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP);

•	 No projeto de criação da profissão de Arquivista (agradecemos a Renan 
Marinho de Castro, do CPDOC/FGV;)

•	 Organização do arquivo da Fundação Getúlio Vargas (nossos sinceros agra-
decimentos)

•	 E em evento realizado em São Paulo pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo.

Mais que justificado o título desta seção!

Link para o CPDOC/Fundação Getúlio Vargas FGV: https://cpdoc.fgv.br/

Imagem de capa de um dos 
livros de Marilena.

 Arquivo em Imagens

https://cpdoc.fgv.br/
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"Entendemos que, somente 
usando as armas da 

educação e do ensino 
para formar profissionais 
competentes, poderemos 

realmente salvar a memória 
nacional como um todo, 

ordenando a documentação 
do passado, preparando a do 
presente e planejando a do 
futuro". Marilena Leite Paes.

Posse na presidência da Associação dos Arquivistas Brasileiros - AAB. 
(Marilena Paes). Data: 30/05/1977. Acervo da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV)
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Posse na presidência da Associação dos Arquivistas 
Brasileiros –AAB. (Marilena Paes). Data: 30/05/ 1977. 
Acervo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
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Helena Corrêa Machado, Maria de Lourdes Costa e Souza e 
Marilena Paes. Fundo Inês Etienne Romeu (APESP)

Arquivo Central. FGV. (Ao centro, Marilena Paes). Data: 1977. 
Acervo da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
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Arquivo Central FGV.  (À direita, Marilena Paes). Data: 1971. 
Acervo da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
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Maria deLourdes Costa e Souza, ao centro e Marilena Paes do 
lado direito. Fundo Inês Etienne Romeu (APESP)

Arquivo Central FGV.  (À direita Marilena Paes). Data: 1975. 
Acervo da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
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Dir./esq.: (1º plano) Ernesto Geisel (1º) Marilena Leite Paes (2º). 
Assinatura da lei que regulamenta a profissão de arquivista. 1978
Acervo Ernesto Geisel. CPDOC/Fundação Getúlio Vargas (FGV)
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Na cabeceira: Ernesto Geisel. Dir./esq.: (lado esquerdo da mesa) 
Marilena Leite Paes (2ª) (lado direito da mesa) Arnaldo Prieto (1º). 
Assinatura da lei que regulamenta a profissão de arquivista. 1978
Acervo Ernesto Geisel. CPDOC/Fundação Getúlio Vargas(FGV)

Esq./dir.: (1º plano) Marilena Leite Paes (1º); Ernesto Geisel (3º). 
Assinatura da lei que regulamenta a profissão de arquivista. 1978
Acervo Ernesto Geisel - CPDOC/Fundação Getúlio Vargas(FGV)
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Dia do Arquivista. (Marilena Paes ao microfone). Data: 20/10/1975.
Acervo da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
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Arquivo Central FGV. (1ª à esquerda, Marilena Paes). Data: 1971. 
Acervo da Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Arquivo Central FGV.  (À esquerda Marilena Paes). Data: 2002. 
Acervo da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
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Antonio Carlos Galdino e Marilena Paes. Acervo do Centro 
de Assistência aos Municípios/Apesp
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Arquivo Central FGV. (No centro de frente, Marilena Paes). 
Data 2002. Acervo da Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Marilena Leite Paes, Daury de Paula Junior, Angelo Lourival 
Ricchettie e Carlos de Almeida Prado Bacelar. Acervo do Centro 
de Assistência aos Municípios/Apesp
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Marilena Paes fala no Encontro Paulista. Acervo do Centro de 
Assistência aos Municípios/Apesp. VII Encontro Paulista de Gestão 
Documental Pública. 2007
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Marilena Paes. Acervo do Centro de Assistência aos Municípios/
Apesp. VII Encontro Paulista de Gestão Documental Pública. 2007

Camila Brandi, Daury de Paula Júnior, Aloysio Nunes, Carlos 
Bacellar, Marilena Paes e Ieda Bernardes. Acervo do Centro 
de Assistência aos Municípios/Apesp. VII Encontro Paulista de 
Gestão Documental Pública. 2007
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 In Memoriam

MARILENA: UMA VIDA DEDICADA À CAUSA DOS ARQUIVOS

Em 10 de março de 2020, ao completar 128 anos, o Arquivo Público do Estado prestou merecida home-
nagem a Marilena Leite Paes, que desde o dia 02 de janeiro passou a compor outra constelação do nosso 
Universo. Em seminário com muitas vozes, reverenciou-se essa personalidade que se envolveu nas mais va-
riadas instâncias que irão consolidar a construção da arquivologia: profissão de arquivista, Conselho Nacio-
nal de Arquivos, legislação, organização de diversos arquivos e do sistema de arquivos, além de publicações 
na área. Ou seja, uma vida dedicada à causa dos arquivos.

Nesta edição, a Revista do Arquivo reitera a homenagem a Marilena destacando breves citações de alguns 
dos participantes do evento e apresentação de cópias de documentos que registram a participação da Ma-
rilena na formação do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo.

Você pode ter acesso a todo conteúdo do seminário:

https://www.facebook.com/arquivoestadosp/videos/650288402450116/

Marilena Leite Paes durante reunião do Conarq, dezembro de 2009 
Foto Adolfo Celso

Fonte: Site Arquivo Nacional

https://www.facebook.com/arquivoestadosp/videos/650288402450116/
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Depoimentos em homenagem a Marilena Leite Paes

“...eu tenho certeza de que suas ideias e os exemplos da Marilena continuam vivos e a 
nos inspirar. E as ideias lançadas pela professora como sementes germinam acelerada-
mente na cabeça e no coração de muitos brasileiros, e vão gerar muitos frutos positivos...    

 

“....na minha opinião, o que torna a professora Marilena atual e também uma referência 
é sua contribuição para a nossa formação profissional. Por exemplo, no seu livro, quando 
ela pergunta:

- Para que tantos conceitos, princípios, métodos e rotinas de trabalho?
 
E ela mesma responde:

- A resposta é bastante simples: preservar a memória das instituições como prova de suas atividades no 
tempo e no espaço e fornecer ao usuário do arquivo informações precisas, completas e no mais curto es-
paço de tempo. Ela continua: 

- Não se deve temer, pois, afirmar que todas as ações desenvolvidas num arquivo têm uma única finalidade; 
recuperar rapidamente a informação devidamente organizada. 

E conclui: 

- Não se pode dividir o arquivo em dois compartimentos: o velho, ou histórico, e o administrativo; na re-
alidade, são pura e simplesmente arquivos em incessante processos de transformação; os documentos 
históricos de hoje foram os administrativos de ontem; e os documentos administrativos de hoje, serão os 
documentos históricos de amanhã, apesar de os documentos serem conservados, primariamente para fins 
administrativos, constituem base fundamental para a história, não apenas do órgão a que pertencem, mas 
também do povo e  suas relações sociais e econômicas e a própria citação da abertura da obra dela serve 
a esse propósito.

Então, essas lições sobre a importância dos arquivos  para a preservação da memória e garantia do acesso à 
informação, no meu entendimento, são lições perenes... e eu tenho a convicção que elas estão presentes tanto 
na minha atuação profissional quanto na formação de todas as gerações de arquivistas que vieram depois da 
professora Marilena. E, na verdade, esse é o grande legado; é isso que fica; é isso que de fato o que interessa.  
 
 

“....nesse início de ano de 2020, após a notícia do recém falecimento da professora Marilena 
Leite Paes, a Difusão do APESP propôs que a gente dedicasse o evento deste ano a home-
nagear a professora, rever e revisitar sua trajetória de importância para a nossa área e 
também para a história do Arquivo. (...) Essa homenagem também vem ao encontro de 
um importante trabalho que a gente tem feito aqui no Arquivo do Estado, iniciado no ano 

passado, de descrever arquivisticamente para disponibilizar todo o famoso arquivo do arquivo. (...) E nesse 
revolver relatórios a gente encontra o registro da participação da professora Marilena Leite Paes na histó-
ria da fundação e criação do SAESP. (...) A professora Ana Maria vai contar um pouquinho suas memórias 
daquele momento e, em breve, a gente vai poder disponibilizar todo aquele acervo que registra a história 
da instituição e também da professora na construção do SAESP.”  (Camila Brandi, diretora do DPDA-APESP)

Fernando Padula Novaes , Coordenador do Arquivo do  Estado

Ieda Pimenta Bernardes, diretora do DGSAESP
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Marilena se destacava como uma grande professora e grande entusiasta dos arquivos, da 
gestão de arquivos (...) A Marilena era uma pessoa muito bonita, agradável e elegante, 
que causava uma empatia muito grande. Figura de destaque e de mobilização em relação 
aos arquivos. (...) O legado da Marilena ao qual se refere a Brenda é muito mais amplo 
do que nós poderíamos imaginar e ele não se deve apenas a esse protagonismo frente a 
Associação dos Arquivistas Brasileiros, o seu entusiasmo pela profissão e dedicação, que 

depois ela transfere para o Conarq, mas, sobretudo às marcas que ela vai deixar a partir da sua produção 
intelectual, o seu manual Arquivo: Teoria & Prática e alguns artigos que são também referência e a própria 
publicação Arquivo & Administração e outros elementos. (...) Eu só não poderia deixar de mencionar o 
profundo respeito que eu sempre dediquei ao profissionalismo da Marilena, acho que ela foi sempre uma 
demonstração desse profissionalismo, uma pessoa com integridade de caráter e uma integridade profis-
sional absolutamente fora de qualquer dúvida. (...) Fomos amigas, tive esse privilégio de tê-la como amiga. 
Portanto, é com muita emoção que compartilho com vocês essa homenagem à Marilena 

 
O grande legado da Marilena é a seriedade com que ela levava a área (...). A gente tem 
que se capacitar, a gente tem que se unir, a gente tem que dar continuidade a esse lega-
do de quem desbravou a arquivologia, porque fora isso, tudo mais é vaidade. Eu, Brenda 
sozinha não sou nada, sou uma arquivista perdida no meio da multidão. Eu Brenda ar-
quivista, professora, quando me uno com todos os profissionais da área, somos capazes 

de melhorar e fortalecer a nossa área 

 

A política nacional de arquivo, em especial a consolidação de diversos instrumentos de 
gestão de nosso país deve reconhecimento à dedicação, à competência e ao incansável 
trabalho desenvolvido pela querida Marilena, na coordenação do nosso Conselho Nacional 
de Arquivo. 

Falar de Marilena Leite Pais é falar de uma pessoa muito alegre, muito generosa, muito 
devotada à causa dos arquivos no Brasil. Marilena Leite Pais, vida linda, presença eterna na 
história da arquivologia no Brasil. 

 

Ela sempre foi simpática, alegre, generosa e compartilhava tudo o que sabia o que podia, 
mas ela tinha uma firmeza, uma fibra, um posicionamento muito forte e isso me parece 
uma qualidade imensa. Ela nunca perdeu a sua pose, a sua elegância profissional, a sua 
firmeza ao afirmar e a lutar e a correr atrás. 

Ana Maria Camargo, Professora de História-USP 

Brenda Rocco – Professora do Depto. de Arquivologia da UNIRIO-RJ

Jaime Antunes – foi diretor do Arquivo Nacional

Rosely Rondinelli – Arquivista – Fundação Casa de Ruy Barbosa

Suely Braga – Coordenadora de Documentação do Sistema de Bibliotecas da FGV
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MARILENA LEITE PAES, HOMENAGEM DA ARQ-SP

A Arquivologia brasileira perdeu um dos mais qualificados esteios da sua consolidação como campo 
de formação, ensino, pesquisa e atuação profissional. Ao longo de toda uma vida dedicada aos arqui-
vos, Marilena Leite Paes tornou-se referência obrigatória para todos aqueles que trabalham na área. 
Qualquer coisa que se possa dizer a respeito dela, nesse momento, estará sempre aquém de uma real 
apreciação de seu legado.

À frente dos serviços de documentação da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, de 1955 a 1993, 
ali implantou um sistema de arquivos que se tornou modelo para instituições congêneres. Tal experiência 
resultou em intensa atividade didática, lastreada inicialmente pela apostila O papel da arquivística na 
documentação, de 1969, e mais tarde no manual Arquivo: teoria e prática, de 1986, que conheceu su-
cessivas edições.

Foi notória sua participação no I Congresso Brasileiro de Arquivologia, realizado no Rio de Janeiro em 1972, 
ocasião em que ministrou curso introdutório para um significativo público de interessados. Segundo Heloísa 
Liberalli Bellotto, era a primeira vez em que muitos dos que atuavam na área como voluntários, auxiliares, 
estagiários, pesquisadores ou técnicos tinham diante de si uma apresentação realmente didática, lógica, 
clara e ordenada da teoria, da metodologia e da prática arquivísticas; e tudo isso “demonstrado na forma 
direta, simples, alegre e descomplicada própria da personalidade da nossa Marilena”.  

Além das atividades exercidas junto à Associação dos Arquivistas Brasileiros, que ajudou a fundar em 1971, 
e ao Conselho Nacional de Arquivos, que coordenou de 1994 a 2011, Marilena Leite Paes prestou consul-
toria ao Arquivo do Estado de São Paulo na década de 1980. Juntamente com Helena Corrêa Machado, foi 
responsável pela implantação do SAESP – Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, cujo primeiro fruto 
foi a publicação, em 1987, do Diagnóstico da situação dos arquivos do governo do Estado de São Paulo. 
Marilena Leite Paes também foi sócia fundadora da Associação de Arquivistas de São Paulo. A instituição 
publicou, em 2005, Gestão de documentos de arquivo, texto que Marilena escreveu para inaugurar a 
série Instrumenta.

Bloco: Testemunhos por vídeos (Isa)
(Jaime Antunes, Suely Braga e Rosely Rondinelli)


