
Arquivo e sociedade
Políticas e ações voltadas para a cultura

e para a educação

(2006) A existência dos arquivos na sociedade justifica-se pela
necessidade que sempre tiveram as comunidades humanas
de registrar suas normas, ações, transações, direitos, deveres
etc., de modo a preservar os testemunhos necessários ao an-
damento das relações entre qovernantes e governados, tanto
quanto os membros dessa mesma sociedade entre si. Arquivos
são entidades destinadas a gerir, guardar e dar acesso às in-
formações contidas naqueles documentos.

Hoje já não se concebe qualquer administração, seja a de um país, esta-
do ou município, seja a de uma entidade ou comunidade, que não recorra
aos documentos de arquivo em sua fase corrente e ativa, documentos que
contêm as informações indispensáveis para que, a partir de planejamento,
organização, coordenação e gerenciamento de suas atividades, chegue,
com resultados satisfatórios, ao desempenho pleno de seus fins, resulta-
dos e produtos. De outro lado, já não se concebe pesquisa histórica, que
realmente possa analisar e "explicar" o passado, que não faça uso dos do-
cumentos de valor permanente, custodiados pelos arquivos históricos;

A existência dos arquivos na sociedade justifica-se pela necessidade
que sempre tiveram as comunidades humanas, desde a mais remota anti-
guidade, de registrar, em suportes inteligíveis, as suas normas, ações, tran-
sações, direitos, deveres etc. de modo a preservar os testemunhos neces-
sários ao andamento das relações entre governantes e governados, tanto
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quanto dos membros dessa mesma sociedade entre si. Por definição, os
arquivos têm como funções básicas a gestão, a guarda e a difusão das infor-
mações contidas nos documentos produzidos, recebidos ou acumulados
pelas diferentes entidades públicas ou privadas no decorrer da sua vida
ativa. Passado o seu uso primário, necessário às ações administrativas e
jurídicas, ~so ligado às razões pelas quais os documentos foram criados,
alguns deverão ser eliminados criteriosamente e, outros, recolhidos aos
arquivos permanentes, por conterem informações de valor para o seu uso
secundário, realizado pela historiografia.
& atividades que as funções básicas dos arquivos exigem são: reunir,

organizar, conservar e tornar acessíveis as informações contidas nos do-
cumentos que deles fazem parte. Ao cumprir adequadamente essas fun-
ções, os arquivistas possibilitam que os arquivos em que atuam possam
responder aos seus objetivos fundamentais de servir à administração, ao
direito, à cidadania e à historiografia. Mas, além disso, a sociedade faz dos
arquivos públicos usos multifacetados, valendo-se dos seus documentos
como registros fidedignos, necessários à vida civil, pessoal e profissional
de seus integrantes, assim como lhe permitindo melhor compreender a
identidade cultural de sua comunidade e a evolução da sua história, e o
desenvolvimento das relações entre o cidadão e o Estado. Nesse sentido,
às funções básicas dos arquivos é possível agregar funções secundárias, ou,
preferivelmente, paralelas, relacionadas com sua aproximação ao público
em geral" e não somente com os administradores, juristas e historiadores.

& novas funções têm a ver com a cidadania, com a aproximação da
população de sua identidade cultural e de seu patrimônio histórico, e po-
dem ser corporificadas em inúmeras ações: palestras, visitas, exposições,
eventos, comemorações, atividades de teatro e de turismo relacionadas
com os documentos do arquivo, tanto quanto em suas ações junto aos
ensinos fundamental e médio. Trata-se do uso popular do arquivo, espe-
cificamente, o do arquivo histórico, como detentor que é do patrimônio
documental comum da sociedade na qual se insere. Não mais só as buscas
que um cidadão pode fazer nos arquivos em torno de seus direitos e de
seus deveres, mas também o papel de mediação cultural que o arquivo
pode exercer em seu benefício.
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A participação progressiva dos arquivos na ação cultural reveste-se da
possibilidade de uma aprendizagem da história e de uma tomada de cons-
ciência das identidades comunitárias} por parte das populações menos
letradas} pelo conhecimento das tradições} do patrimônio arquitetônico
e da história local de forma lúdica e prazerosa. Tudo pode ser apreendido
nas exposições} nos espetáculos cênicos} nos contatos entre escola e ar-
quivo} nas publicações e projetos de cunho cultural e na cooperação com
museus e bibliotecas} no sentido de proporcionar cultura e lazer cultural
à comunidade. 1

Na medida em que o arquivo} sendo a morada da história} se aproxi-
ma do cidadão} estará possibilitando que ele melhor conheça a sua iden-
tidade cultural. "A identidade cultural é um direito do homem e este
direito do homem só pode ser assegurado pela história e pela memória.'?
A identidade} como tal} está imbricada à cidadania. E é com este sentido}
o do acesso pleno do cidadão ao universo da informação} seja a de caráter
jurídico} trabalhista} militar} previdenciário, econômico} cívico etc., tanto
quanto a de caráter cultural} social} educativo e de entretenimento} que
os arquivos devem se posicionar na sociedade. Sejam públicos} de nível
federal} estadual ou municipal} sejam privados} de organizações e entida-
des} eles podem e devem estar a serviço da sociedade que integram e que}
afinal} possibilita a sua existência. São completamente interdependentes
as necessidades e os benefícios entre arquivos e sociedades.

Se bem considerarmos todas essas implicações dos arquivos - ferra-
mentas governamentais} peças do patrimônio cultural/fontes para a re-
visitação do passado feita pelos historiadores ou registros dos direitos}
dos deveres e da memória dos cidadãos -} perceberemos o quanto os
documentos arquivísticos estão profundamente inseridos naquilo que
chamamos sociedade. Se nos é dado definir sociedade como um conjun-
to de indivíduos} compartilhando um território e submetendo-se a uma
ordem comum} debaixo de um governo observador e regularizador de
seus comportamentos} então} evidentemente} os arquivos estão vivamen-
te presentes} seja do ponto de vista administrativo} seja do sociocultural
e do jurídico notarial.
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o objetivo de organizar e conservar adequadamente os arquivos adquire
toda a sua dimensão cidadã se assumimos que estes centros colaboram muito
diretamente para a ascensão, entre outros, dos valores de patrimônio público,
memória, identidade e conhecimento, os quaís, e não por acaso, se associam
normalmente às finalidades irrenunciáveis do moderno conceito de cultura. É
evidente, portanto, a implicação direta e decisiva dos arquivos no fomento e di-
fusão dos valores assumidos pela sociedade como fundamentais.'

Um dos pontos de contato mais fascinantes, promissores, atrativos e
produtivos entre os documentos de arquivo e a sociedade tem sido o le-
vado pelos serviços de difusão cultural e pelos serviços de ação educativa
dos arquivos públicos em vários países, sobretudo a partir de meados do
século XX.4 As exposições temáticas, os espetáculos teatrais, palestras, ofi-
cinas e seminários que demonstrem e "trabalhem", com apelo popular, os
documentos de arquivo, têm atraído o chamado "grande público", que en-
contra neles ligações com o cotidiano atual e com o passado da sociedade
em que vive. Essa área é mesmo considerada vital no mundo dos arquivos.

E só em direção ao social, ao apoio às iniciativas que possam enrique-
cer e dignificar a qualidade de vida do ser humano, e usando toda a densi-
dade da informação multifacetada que os seus documentos podem ofere-
cer, é que os arquivos justificam, em plenitude, a sua razão de ser dentro
da sociedade, da qual são produtos beneficiados e beneficiários. Numa
primeira instância, o documento serviu de prova administrativa e jurídica,
numa segunda, servirá ao historiador em busca dos dados do passado e
também poderá ser a "consciência histórica" da comunidade se esta sou-
ber utilizar bem todas as potencialidades que, nesse sentido, lhe oferece o
acervo dos arquivos.

O arquivo permanente público, principalmente o municipal, ao ser o
repositório do patrimônio histórico documental, é o principal testemu-
nho da história local. O conjunto formado por seus fundos arquivísticos
e pelos demais bens culturais produzidos no decorrer da evolução de de-
terminada comunidade constitui o patrimônio cultural dessa mesma co-
munidade. A preservação do patrimônio cultural significa a preservação
da memória de toda uma sociedade que tenha produzido e acumulado
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aquele patrimônio, que é a soma de todos os saberes, fazeres, comporta-
mentos e experiências que, a partir dos seus objetos, registros e produtos
concretos, foram produzidos no evoluir dessa sociedade.

Os bens culturais formam o "conjunto de processos criadores e dos
produtos criados que evidenciam as características distintas de perten-
cerem a tal sociedade e permitir que esta seja conhecida e reconhecida
através dele".' Ora, esses produtos - capazes de, por sua caracterização,
traçar uma unicidade e individualização de perfil para a comunidade
que os produz - podem ser desde as composições musicais, as danças,
as lendas, os livros, os filmes, os objetos artísticos e de artesanato até os
produtos da vida científica, os da tecnologia, os testemunhos da vida po-
lítica, social, econômica, mental, administrativa, religiosa etc. Todos eles,
enquanto informação, concretizados, de que forma for, em um suporte
que os torne documentos comprobatórios dos seus respectivos objeti-
vos. Esses produtos, passado o seu uso utilitário, ligado à razão pela qual
foram criados (caso de todo o patrimônio edificado e caso dos objetos
funcionais da vida material, como panelas ou canoas ou modelos ob-
soletos de telefones, por exemplo) ou à vida social comunitária (como
adereços para cerimônias fúnebres indígenas), ou, ainda, os documentos
necessários à vida civil ou institucional em seu funcionamento cotidiano
ou em fase de difusão e divulgação para pesquisa, conhecimento ou en-
tretenimento (como livros, revistas, obras de arte), vão ser armazenados
para sua devida preservação e fruição.

Fixados em suportes que permitam que as informações neles contidas
sejam conhecidas e transferidas, esses produtos, esses bens culturais po-
derão ser bens imóveis (edifícios, monumentos) ou móveis (documentos,
livros, quadros). Todos os documentos, se atinentes ao passado, possibili-
tam a reconstituição histórica, o conhecimento e a explicação da sequência
dos fenômenos, orientando os estudos da linha evolutiva de uma socieda-
de. Se atinentes ao presente, testemunham a vida em curso da sociedade
que os produz, proporcionando ampla visão horizontal de como se inter-
-relacionam as pessoas, os fatos e os acontecimentos dentro dela.

Assim, o conjunto dos documentos de caráter permanente, dentro
de uma sociedade, vem a constituir o seu patrimônio cultural. Entre essa
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expressão e a de patrimônio histórico surgem) muitas vezes) algumas dú-
vidas) mas alguns especialistas categorizados têm vindo a esclarecer sua
distinção. O patrimônio histórico abrange "somente um segmento de um
acervo maior) que é o chamado patrimônio cultural de uma nação ou de
um povo"," restringindo-se aos artefatos. Os elementos do patrimônio
cultural estão sempre "em andamento") em produção e uso imediato) e os
elementos do patrimônio histórico são produtos acabados) são testemu-
nhos) são provas.

Já o patrimônio documental seria o referente aos acervos dos arquivos
permanentes/históricos) sendo parte bastante significativa do patrimônio
histórico. Fazem parte do patrimônio documental os que já cumpriram
a sua função imediata) ligada à razão pela qual foram gerados) que já não
tramitam mais; que já passaram pelo arquivo corrente e que já foram sub-
metidos às tabelas de temporalidade pelas quais foram avaliados como de
valor permanente) pela densidade de seu valor informativo testemunhal)
tanto para a história institucional da entidade que os produziu/recebeu/
acumulou) como para a sociedade) em cujo contexto viveu e atuou aque-
la instituição. Esses documentos formam conjuntos que) reunidos nos
arquivos permanentes também chamados históricos) vêm a constituir o
patrimônio documental institucional, municipal) provincial/estadual ou
nacional.

Na salvaguarda e na boa administração do uso desse patrimônio) as di-
ferentes instâncias governamentais às quais ele é atinente deverão desen-
volver políticas adequadas) sobretudo para que a sociedade tenha) dele) o
pertinente desfrute e aproveitamento) em termos de cultura e de consci-
ência da cidadania. É sabido que

as instituições que atuam nas áreas de preservação do patrimônio histórico
e cultural devem promover uma política de divulgação de suas atividades e de
esclarecimento de suas práticas e instrumentos de ação a fim de estabelecer am-
plos canais de comunicação com todos os segmentos da sociedade) de modo
claro e direto.'

O cidadão - sua qualidade de vida e seu aperfeiçoamento em todos os
campos - deve estar sempre presente nos objetivos das políticas públicas.
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Dentro das políticas culturais municipais voltadas para o patrimônio
cultural e para a cidadania) devem ser incluídas as que se relacionam com
as atividades dos serviços de difusão cultural e de ação educativa nos ar-
quivos) aproximando o patrimônio documental do cidadão) fazendo-o
entender que ali) também) estão as raízes da identidade da comunidade
da qual ele faz parte. São os arquivos municipais os mais adequados para
levar avante o empreendimento) justamente por serem os que mais de
perto acompanham a vida do cidadão.

A partir da implementação das funções complementares ligadas à
cultura e à educação) o arquivo passa a ter um papel de mediação cul-
tural. Entre outras atividades) podem ser oferecidas: publicações) tanto
de livros como de revistas e boletins) relativas à história regional) à lite-
ratura) à geografia) ao folclore etc. locais: organização de eventos come-
morativos: programas de rádio e televisão em torno de documentos im-
portantes: aprimoramento dos circuitos turísticos nos sítios históricos,
espetáculos de teatro e música em torno de temas de história local, e ex-
posições temáticas e bem planejadas de seus documentos) fora ou dentro
de comemorações. Para cada um desses itens) poder-se-ia dizer muito e
apresentar-se muitas possibilidades e modalidades de programação.

Os arquivistas tardaram em descobrir que poderiam) com incrível ri-
queza de material disponível) ir mais além de sua missão na área da pes-
quisa histórica profissional) proporcionando aos não especialistas um
verdadeiro "divertimento cultural". Para isso) podem e devem contar
com as outras instituições que lhes são paralelas) na área documentária,
como as bibliotecas e museus) e não só. "Ao serem parte do patrimônio
nacional) em sua preocupação por serem eficazes no serviço para o pú-
blico) os arquivos sairão ganhando se mantiverem estreita relação com
outros organismos culturais e educativos: museus) bibliotecas) entida-
des culturais) universidades etc." Devem eles conhecer seus respectivos
recursos e atividades) tentar harmonização de programas culturais) a fim
de evitar multiplicação de tarefas) montar coproduçães e compartilhar
êxitos e fracassos."

Em um contexto municipal é possível que arquivo) biblioteca e mu-
seu trabalhem juntos também em operações de marketing comuns) pro-
curando atingir não só os seus usuários) mas também atraindo novos
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interessados. Se marketing é o "conjunto de ações estrategicamente for-
muladas) que visam influenciar o público quanto a determinada ideia,
instituição) marca ou pessoa) produto) serviço etc.", nos damos conta
de que também os arquivos podem desenvolvê-lo. A filosofia do marke-
ting está em entender perfeitamente o "cliente" (o real e o potencial) e
seu entorno) para isso tentando conhecer suas necessidades e medir seu
grau de satisfação. 10

A procura de patrocínios de empresas privadas e de mecenas e de
apoios financeiros de associações de classe deve estar aliada ao merchandi-
sing que lhes podemos oferecer. Definido este como "citação ou aparição
de determinada marca) produto ou serviço sem as características explíci-
tas de anúncio publicitário) em programa de televisão) de rádio) espetá-
culo teatral ou cinematográfico") poderíamos acrescentar que tal prática
também pode se dar nos eventos do arquivo e em suas publicações.

Dentre as funções complementares do arquivo podemos abordar) em
primeiro lugar) a relativa às publicações. Elas são os seus canais comuni-
cantes com o exterior) no sentido de carrear à comunidade) à adminis-
tração e ao meio acadêmico as informações do conteúdo do seu acervo
documental) de suas atividades e de seus programas. Épossível) por meio
delas) atrair novos e inusitados usuários. Além dos instrumentos de pes-
quisa) dos manuais e dos instrumentos técnicos) há as publicações cul-
turais. São as monografias e as revistas de caráter histórico) os boletins
de informação) as revistas culturais regionais e as edições de texto. As
monografias históricas regionais despertam) em geral) grande interesse
na população) pois) em geral) são redigidas por um de seus membros e
não por um historiador profissional de fora) embora isso possa ocorrer.
Quanto à edição de textos) há certa tradição de se publicar documentos
relevantes para a comunidade) apresentando-se um estudo crítico expli-
cativo anexo e uma apresentação gráfica cuidada.

Além das publicações de caráter técnico) cultural e artístico) cabe ao
serviço cultural organizar exposições. Em um arquivo) só tem sentido
organizarem-se exposições se elas forem temporárias) embora em muitos
países ainda se insista na prática das exposições permanentes de docu-
mentos originais. Há arquivistas que são visceralmente contra as expo-
sições) mesmo as temporárias. "Arquivos em vitrines são como animais
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no zoológico: eles não estão fazendo o que vieram realmente fazer neste
mundo", afirma enfaticamente o arquivista inglês Gareth Williams. Diz
ele que se isolamos, dessa forma, alguns documentos, estamos tirando-
-lhes sua condição e qualidade arquivísticas, suas características coletiva
e orgânica, e estamos conferindo-lhes o papel de artefatos, enquanto es-
tivermos sendo "vitrinistas" de documentos, não estaremos sendo arqui-
vistasY Mas a grande verdade é que a exposição é uma boa maneira de
aproximação com os munícipes, atraindo-os a voltarem posteriormente,
para um maior contato com os documentos constantes da mostra ou,
mesmo, para examinarem outro material.

Outra atividade sociocultural do arquivo é a relativa a outros eventos,
tais como os recitais de literatura e música, as conferências de assuntos
os mais diversos e, no caso desses eventos, a política de ação cultural do
arquivo deve estar muito bem e firmemente delineada: qualquer despro-
porção ou dimensão mal equacionada pode trazer prejuízos políticos e
científicos para o arquivo. Só dentro dessa proporcionalidade e adequa-
ção é que as iniciativas culturais serão louváveis.

Uma crescente atividade para os arquivos é a colaboração na organiza-
ção de roteiros para o turismo. O patrimônio histórico é uma das maiores
atrações nesse setor. O arquivo municipal pode contribuir com as empre-
sas e os órgãos ligados ao turismo, não só proporcionando visitas guiadas
às suas instalações e às suas exposições temporárias, como, sobretudo, for-
necendo dados sobre o patrimônio edífícado, a evolução da urbanização,
e ajudando a construir itinerários interessantes, que possibilitem o conhe-
cimento de todo o entorno. Pode haver uma complementação com con-
versas com habitantes e constatação de alguns de seus hábitos cotidianos
de trabalho ou lazer, terminando o passeio no arquivo, onde podem ser
mostradas fotografias antigas e registros de fatos ocorridos nos mesmos
lugares do itinerário. Outro grande recurso turístico é a comemoração de
acontecimentos históricos de forma pontual (na própria data) ou de for-
ma permanente, usando espetáculos de luz e som. Podem ser montados
espetáculos teatrais, cujos enredos podem ser baseados em documentos
do arquivo. Também pode este colaborar na realização de filmes de curta
e de longa-metragem, sobretudo os de época, fornecendo fotos, gravuras e
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documentos que possam aperfeiçoar o roteiro, o figurino, o linguajar etc.,
assim como indicando a localização de sítios históricos para as gravações.

Todas essas atividades tratam de atingir um público-alvo mais gené-
rico, formado pelos cidadãos comuns e pelos interessados em geral. Já
para o público escolar, pode ser desenvolvida uma ação específica, com-
partilhada com os princípios da educação patrimonial e com o ensino da
história.

Desde a década de 80 do século XX, alguns museólogos brasileiros
vêm se dedicando aos programas e estudos sobre educação patrimonial,

um processo permanente e sistemático de trabalho educacionalcentrado no
patrimônio cultural como fonte primária de reconhecimento individuale cole-
tivo.A partir da experiênciae do contato direto com as evidênciase manifesta-
ções da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados,o
trabalho da educação patrimonial busca levar criançase adultos a um processo
ativode conhecimento, apropriação evalorizaçãode sua herança cultural,capa-
citando-ospara um melhor usufruto dessesbens epropiciando ageraçãoe apro-
dução de novos conhecimentos, num processo contínuo de educação cultural.P

É nessa linha, mais que tudo utilizada pelos museus em sua ação educativa
junto às crianças, jovens e grande público, que os arquivos podem passar a
alinhar-se, utilizando metodologias semelhantes para alcançar um objeti-
vo que, afinal, é o mesmo dos museus: o contato entre o cidadão - o atual
e o futuro - e a sua herança cultural.

A abertura dos arquivos ao público escolar, aos estudantes dos ensinos
fundamental e médio, pode trazer benefícios didáticos surpreendentes.
Documentos que atestem fatos corriqueiros da cidade podem, de maneira
exemplar, muitas vezes ilustrar as grandes tendências que tenha tomado a
história do país. O ensino atual da história tem dupla tendência: encaixar
a história nacional na história universal e, ao mesmo tempo, insistir no
aspecto concreto da história aplicando o ensino ao local, à região. Este
último aspecto, primordial, requer a colaboração ativa dos arquivos." É
inconteste que "graças à história local, o aluno poderá apoderar-se das re-
ferências culturais que lhe permitem conhecer melhor e amar a sua cidade
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e sua região e, talvez, interessar-se mais por esta história geral que lhe pa-
rece, muitas vezes, demasiado austera e afastada do seu meio"."

O serviço educativo de um arquivo deve fazer parte da estrutura or-
ganizacional da instituição, não se limitando a constituir-se apenas em
"eventos", tais como as tradicionais visitas de estudantes a arquivos e mu-
seus, nas quais os documentos são mostrados como curiosidades, ainda
que se lhes proporcionem longas explicações sobre eles. Instituído o servi-
ço pelos poderes competentes e designado o arquivista encarregado, ele e
sua equipe planejarão os seus trabalhos, junto com os professores da rede
de ensino da região, devidamente convidados.

Há toda uma série de atividades a serem desenvolvidas: 1. visitas ao ar-
quivo, organizadas pelos arquivistas que, antecipadamente, já entram em
contato com os professores para os entendimentos necessários: 2. aulas
de história no arquivo, com temas previamente escolhidos por professo-
res e arquivistas, 3. trabalhos de pesquisa histórica simplificada, para que
os alunos se iniciem no conhecimento das fontes: 4. concursos de mono-
grafias, a partir de temas dados, envolvendo documentos do arquivo, s.
kits pedagógicos, constituídos de reproduções de documentos e textos,
sobre alguma função municipal ou acontecimento marcante para o muni-
cípio: 6. exposições de originais no arquivo que ilustrem as aulas de histó-
ria: 7. campanhas de coleta, pelos estudantes, de documentos familiares,
para que possam formar coleções, de modo que se possa ir tecendo uma
memória local."

Se o arquivo, principalmente o municipal, engajar-se em políticas pú-
blicas que incluam programas de cooperação com as escolas, estará cons-
truindo uma incomparável aura de excelência às suas funções precípuas,
contribuindo para formar um cidadão mais apto a compreender o passado
da sociedade em que vive e poder participar na construção de um futuro
mais digno desta mesma sociedade.

(Publicado originalmente em Antônio Carlos Duarte de
Carvalho (org.), Memória da saúde: desafios e possibili-
dades do trabalho em arquivos e museus, Ribeirão Preto,
FUNCEP-RP, 2006, p. 41-52.)
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