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LGPDP é bem-vinda. Mas, é preciso proteger os arquivos, inclusive das 
próprias leis

 
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPDP) significa mais um aperfeiçoamento do sistema protetivo 
de direitos a pessoas no Brasil. Lenora Schwaitzer a enxerga como uma forma de “empoderamento do in-
divíduo” em que ele “deixa de ser cliente ou um mero registro em um banco de dados controlador e passa 
a ser reconhecido como titular dos dados e detentor de direitos sobre os mesmos”. 

Entretanto, legislação não basta para conquista e garantia de direitos; e nós, brasileiros e brasileiras, temos 
fartos exemplos que muito bem ilustram o abismo entre a realidade das normas jurídicas e a realidade 
sensível de vida das pessoas. Mais dramático ainda é quando as realidades jurídica e da vida caminham em 
direção ao abismo. 

A LGPDP foi aprovada em agosto de 2018 e sua regulamentação adiada para agosto de 2020. Vários vetos 
presidenciais a artigos que favoreciam à transparência a tornaram mais “vulnerável”. O vice-presidente 
da República, em janeiro deste ano, já havia alterado prazos prescritos pela LAI, dificultando o acesso pú-
blico à informação. Porém, mais preocupante foi o anúncio feito em setembro passado, pela Presidência 
da República, que inclui na agenda de privatizações as empresas Serpro e Dataprev (Serviço Federal de 
Processamento de Dados e Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, respectivamente), o que 
poderá fragilizar a garantia de direitos da pessoa.

A baixa repercussão nos grandes meios empresariais de imprensa (Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, 
O Globo etc.) e o tímido envolvimento de setores sociais têm apontado para certo ceticismo em relação à 
LGPDP, que parece condenada a “colar em si” o conhecido chavão de leis que não “pegam”. Na verdade, a 
maior ou menor observância de normas está ligada às conjunturas políticas e suas respectivas correlações 
de forças entre as classes e suas frações. Em contexto de apatia dos setores organizados, prevalece a lei do 
mais forte, ou a força da inércia social.

A legislação é uma representação do direito que almeja também ser representação dos “interesses gerais” 
da sociedade. Quimera sabidamente inatingível. Toda legislação afeta diferentemente classes e grupos so-
ciais. É preciso que despertemos para o que está em jogo: para além da afetação de direitos individuais, o 
(mal) uso dos dados pessoais pode produzir efeitos sociais devastadores, principalmente para setores mais 
vulneráveis da sociedade.

Política de acesso em retalhos

Formulam-se normas para regulamentar os arquivos, para propor transparência, para definir acesso à infor-
mação, para proteção de dados de pessoas, para garantia da memória, para proteção de direitos autorais, 
para regulamentação de rede mundial de computadores, para transparência fiscal, normas de privatiza-
ção da coisa pública e até para “desburocratização”, cuja sinonímia nos é bem cara, pois vinculada à ideia 
de higienização de espaços (mercadoria de alto valor) e destruição dos “papeis velhos”, dentre os quais 
descartam-se os arquivos. Enfim, normas distintas, feitas por distintos legisladores, em períodos de tempo 
distintos. E mais, portarias que ferem leis e decretos, decretos que ferem leis, e leis que arranham consti-
tuição, cujos “princípios vagam em lacunas”. Ou seja, o jogo de interesses pragmáticos dos lóbis das frações 
de classe e a imperícia de legisladores dificultam o estudo genealógico dos dispositivos legais e, ao final, 
sobra para os gestores de arquivos (no sentido amplo) uma geringonça que vai se tornando ingovernável, 
no que concerne à política de acesso.

A Associação dos Arquivistas de São Paulo (ARQ-SP) nos alerta sobre a Portaria nº 93, de 26 de setembro 
de 2019, da Presidência da República que institui um Glossário de Segurança da Informação. Segundo a 
ARQ-SP, o glossário “equipara informação a documento; coloca no mesmo patamar elementos antitéticos, 
como produção e destruição; sugere equivalência entre autenticidade e veracidade; e liquida, de uma única 

 Editorial
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penada, o conceito mais requintado da Arquivologia”.1 Isso demonstra notório despreparo de legisladores 
e o total descaso com a nossa área, permanentemente ameaçada.
 
E o que dizer dos recém-criados decretos federais 10.046 e 10.047, de 9 de outubro, baixados sem debates, 
que prevê a criação de mega cadastro de dados dos brasileiros, a partir da integração de mais de 50 bases 
de dados, com possibilidade de compartilhamento de informações com entidades privadas? O problema é 
como será a gestão desse gigante sem ferir direitos de pessoas.2

Como harmonizar legislação e interesses em conflito?

Para Ieda Bernardes “o tema exige a promoção de estudos e pesquisas que possam contribuir para a elabo-
ração de regulamentos específicos com normas complementares que garantam harmonização na aplicação 
da LAI e da LGPD”.

Talvez, mais que isto. Nesses casos, a jurisprudência costuma realizar o que na linguagem jurídica se de-
nomina consolidação de leis, que visa harmonizar direitos que se encontram em conflito de interpretação 
em diversas e dispersas normas. Entretanto, convenhamos: se a nossa área tem dificuldades de se unificar 
em torno da luta pela atualização da lei de arquivos, parece impensável se debater uma consolidação de 
normas para a garantia da preservação, da gestão e do acesso à informação, ou seja, dos arquivos no Brasil. 
 
De qualquer forma, vale a lembrança e o incentivo indicado pela própria Bernardes: “Mas, para nosso 
conforto e esperança, em todos os cenários, especialmente no atual, em que mentiras são amplamente 
divulgadas como verdades, os arquivos têm um papel insubstituível para a proteção de documentos autên-
ticos, para a garantia de direitos dos cidadãos e para o fortalecimento de valores éticos e democráticos”. Ela 
mesma pondera: “Otimismo sem esforço é inócuo!”.

Militantes da causa, criamos o bordão de que sem arquivos dificultam-se acesso, eficiência, transparência 
e, por extensão, democracia. Entretanto, na sua invisibilidade, os arquivos não podem se arvorar a corri-
gir as grandes distorções dessa combalidíssima democracia representativa que tudo representa, menos 
uma sociedade promotora de justiça e igualdade. Se não podemos embalar o ingênuo sonho de consertar 
nossa estreita “democracia”, pensemos em propiciar melhores condições de governança para os agentes 
envolvidos mais diretamente na promoção do acesso à informação pública. Os profissionais dos arquivos, 
principalmente.

1 Ver íntegra da nota da ARQ-SP:https://pontodevistaarqsp.wixsite.com/blogpontodevista/post/escreva-seu-blog-pelo-desktop-e-pelo-mobile
2 Recomendo: https://outraspalavras.net/outrasmidias/a-aposta-de-bolsonaro-para-vigiar-e-punir/
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APRESENTAÇÃO DA EDIÇÃO Nº 9
 
A nona edição da Revista do Arquivo está recheada de bons textos e com grande diversidade temática, no 
âmbito da nossa área de conhecimentos, desde tese sobre organização de arquivos até memórias noturnas 
e de escrivaninha. Tudo, com originalidade e profundidade. Haja fôlego!

INTRODUÇÃO DO DOSSIÊ
 
O dossiê sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LDPDP) e acesso à informação é apresentado 
de forma sucinta e primorosa por Lenora de Beaurepaire da Silva Schwaitzer, cujo currículo demonstra 
seu privilegiado lugar de fala sobre o assunto: formação em direito, arquivologia, biblioteconomia, gestão 
pública e outras áreas do conhecimento(!). Atente-se para o destaque da autora ao papel crucial dos 
profissionais de arquivo e das instituições arquivísticas para a proteção aos dados pessoais e para assegurar 
o “legítimo tratamento de dados pessoais pelo controlador ou operador de dados”.

Consolidando o formato do dossiê da Revista, o tema é também apresentado por Ieda Pimenta Bernardes, 
que, da mesma forma, assume autoridade para tratar dos temas do acesso à informação e da proteção de 
dados pessoais, tendo em vista sua vasta experiência na construção do sistema de arquivos e na presidência 
da Comissão Estadual de Acesso à Informação (CEAI), última instância recursal do estado de São Paulo.

ARTIGOS
 
Subseção VERSÕES.

O texto O conceito de record group: um caso para abandono, inédito em língua vernácula, do arquivista 
australiano Peter Scott tem tudo o que se espera de um artigo: gerar polêmica e muito debate. O ilustre 
Scott é, frequentemente, apresentado como autor relativamente desconhecido na nossa área, mas já 
recebeu homenagem do Conselho Internacional de Arquivos, em 2012. O seu texto seminal é fruto de 
muita reflexão e perspicácia, elaborado a partir de sua experiência com organização de arquivos e citado 
como “nova abordagem arquivística”.

Devemos este presente ao queridíssimo colega e colaborador Antonio Carlos Galdino, que, além de nos 
indicar o artigo do Scott, foi ele quem o traduziu para o português e, não bastasse, ainda publica em nossa 
revista a resenha intitulada Uma breve introdução ao “sistema de séries” de Peter Scott, sobre o texto do 
australiano.

Com muita alegria e honra para a nossa revista.

Subseção AUTORA CONVIDADA

Márcia Vitoriano Pazin já possui várias reflexões publicadas em artigos e livros e agora nos oferece texto 
inédito sobre gestão e preservação em organizações privadas, revigorando essa nossa subseção.

Subseção DOSSIÊ TEMÁTICO

As reflexões teóricas sobre o tema do dossiê são assinadas por sete autores, em quatro artigos. 

Muitíssimo bem-vinda a contribuição coletiva de Gabriel da Silva Barros, Lorena dos Santos Silva e Clarissa 
Schmidt, intitulada Documentos públicos e dados pessoais: o acesso sob a ótica da Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais e da Lei de Acesso à Informação, em que os autores traçam paralelo analítico entre a Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPDP) e a Lei de Acesso à Informação (LAI), especialmente entre os 
conceitos (nem sempre coincidentes) que compõem os dois diplomas legais. Leitura obrigatória para todos 
nós, especialmente da área dos arquivos.

Maria Blassioli Moraes, com refinado esforço intelectual, discorre sobre aspecto pouco tratado quando se 
fala em acesso à informação: a descrição arquivística. Por meio do seu artigo A ampliação do acesso aos 
arquivos e sua implicação para o entendimento da descrição arquivística, em diálogo com outros autores, 
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os leitores poderão revisitar criticamente essa complexa atividade cara à nossa ciência da informação.

O artigo Proteção de dados pessoais e direito à informação: impasses na gestão de arquivos públicos e o 
caso dos documentos da ditadura (1964-1985), assinado por João Victor Vieira Carneiro, proporciona boas 
reflexões introdutórias sobre a LGPDP e nos remete a questões candentes sobre essa Lei e os chamados 
documentos sensíveis.

Por fim, o artigo Arquivo, democracia e acesso à informação pública: breve panorama da experiência 
internacional, de Antonio Gouveia de Sousa, nos leva a um voo panorâmico por uma história que muito 
explica a relação entre arquivos e democracia.

INTÉRPRETES DO ACERVO
 
Fábio Dantas Rocha e Filipe Moreno Horta são os nossos intérpretes do acervo, nesta edição. Dois 
pesquisadores de fenômenos socioculturais da primeira metade do século XX, por meio de documentos 
produzidos, principalmente, no âmbito da segurança pública. Ambos buscam enxergar a sociedade paulista 
e brasileira pela ótica das chamadas “classes subalternas”, geralmente invisibilizadas em determinadas 
produções historiográficas. 

A leitura dos intérpretes resulta em excelentes dicas sobre pesquisas nos arquivos.

PRATA DA CASA
 
As nossas Biblioteca e Hemeroteca são uma verdadeira pérola da nossa instituição. A riqueza cultural e 
informativa desse acervo tem recebido tratamento técnico de alto nível para atingir ampla publicização. 
Nesta edição, os leitores da Revista serão apresentados em detalhes ao nosso setor de biblioteca e 
hemeroteca com informações precisas do seu diretor, Carlos Menegozzo. Atentem! 

VITRINE
 
Esta simpática seção traz nova crônica de Elusa Pereira Netto Leal, que (de novo) nos convida a brincar 
de exercício de memória; e o sisudo e instigante texto do estreante Mathias Albuquerque Pereira, de 
inspiração psi-literária. 

De bom tamanho.

ARQUIVO EM IMAGENS

Nesta seção, comemoramos o lançamento do Catálogo do Fundo Washington Luís, com o reconhecimento 
do excelente trabalho técnico que vem sendo desenvolvido pelo nosso Centro de Acervo Permanente. Com 
a oportuna celebração dos 150 anos de nascimento do titular do Fundo. 

Que se faça bom uso de tanto conteúdo!



10 São Paulo, Ano V, Nº 9, p. 10-21, outubro de 2019

Revista do Arquivo                                          Introdução ao Dossiê

 
 

LGPD, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PROFISSIONAIS DE ARQUIVO: UMA 
REFLEXÃO NECESSÁRIA

 
Lenora de Beaurepaire da Silva Schwaitzer I Doutora em História, Políticas e Bens Culturais, arquivista, 
bibliotecária, bacharel em Direito e professora Assistente da Universidade Federal Fluminense.

 
No dia 14 de agosto de 2018, é sancionada a Lei no 13.709 que regulamenta a proteção de dados pessoais 
no território nacional. Um primeiro ponto que deve ser destacado é que a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) traz como principal avanço não apenas a delimitação de direitos e de obrigações daqueles que 
efetuam tratamento de dados pessoais, como também, e principalmente, o empoderamento do indivíduo 
em relação aos dados capazes de identificá-lo ou discriminá-lo no que pertine a fornecedores de bens e 
serviços, independente da natureza jurídica do controlador dos dados. Com isso, ele deixa de ser cliente ou 
um mero registro em um banco de dados controlador e passa a ser reconhecido como titular dos dados e 
detentor de direitos sobre os mesmos.
 
Da mesma forma que a Lei no 12.527, de 11 de novembro de 2011, estabelece importantes diretrizes 
para assegurar o direito de acesso à informação aos documentos públicos, direito já previsto no art. 
5º da Constituição Federal de 1988, inciso XXXIII, a LGPD regulamenta outro direito fundamental, o de 
inviolabilidade da intimidade e da vida privada, previsto no inciso X do mesmo artigo constitucional. Além 
disso, estende o direito de acesso às informações a seu respeito existentes nos arquivos e bancos de dados 
de fornecedores de bens ou serviços, independente de sua natureza pública ou privada. 
 
Porém, diversamente da LAI, que ensejou uma diversidade de debates nos arquivos em torno de sua 
aplicabilidade, a LGPD não vem recebendo a mesma atenção da comunidade arquivística ou mesmo das 
instituições públicas. De fato, o que se observa, decorridos mais de doze meses de sua edição, é que o tema 
está restrito aos escritórios de advocacia, a institutos de certificação e aos fornecedores de ferramentas 
tecnológicas. Estes vêm encontrando um nicho de mercado descortinado com a ameaça de multas que 
podem atingir a astronômica quantia de R$ 50 milhões, valor provavelmente inimaginável para o ambiente 
dos arquivos, mas que serve como mecanismo propulsor para outros seguimentos.
 
O que se identifica em comum entre os nichos e agentes fomentadores de discussão da LAI e da LGPD é 
que ambos parecem ignorar que tanto o acesso à informação quanto a proteção da privacidade individual 
dependem de um processo minucioso e detalhado de identificação, classificação e avaliação, funções 
arquivísticas que estabelecem normas e padrões para produção, controle de acesso, de circulação, 
de acumulação e de uso de documentos - e isso inclui, por óbvio, dados e informações neles contidos 
-  independente de seu suporte.
 
É importante enfatizar que a LGPD estabelece diversos princípios a serem observados, dentre os quais se 
destacam: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência, responsabilização 
e prestação de contas. Tais princípios asseguram, de um lado, o direito do titular dos dados à consulta, 
à exatidão e à obtenção de informações acerca dos agentes, das hipóteses de compartilhamento, e das 
formas de tratamento, que envolve coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 
controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Restringem também, 
de outro lado, fornecedores de bens ou de serviços ao tratamento mínimo dos dados necessários à sua 
finalidade, responsabilizando-os e obrigando-os a adotar medidas eficazes de observância e cumprimento 
das normas de proteção de dados pessoais. 
 
Ao se refletir acerca do direito do titular dos dados à transparência e à consulta facilitada e gratuita quanto 
à forma e duração e quanto à integralidade de seus dados, vem à mente o direito já assegurado ao indivíduo 
de “[...] receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou 

 Introdução ao Dossiê
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geral, contidas em documentos de arquivos” (BRASIL, 1991, p. 1). Isso permite concluir que a transparência 
prevista na LAI, mas que já estava inserida na Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, deve também ser 
observada pelos fornecedores de bens ou serviços, que estão agora obrigados a prestar contas ao titular 
dos dados quanto à totalidade do que detêm a seu respeito e a atendê-lo quando lhe for solicitada a sua 
exclusão ou portabilidade.
 
Outra associação rápida que se pode fazer entre a LGPD e a Lei de Arquivos é que a finalidade de tratamento, 
com respeito a propósitos legítimos e específicos para isto, guarda estreita relação com o conceito de 
arquivos que são os

 
[...] documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter 
público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem 
como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos 
documentos (BRASIL, 1991, p. 1, grifo nosso).

Essa vinculação é importante para se ter em mente que os dados que são produzidos ou recebidos 
em decorrência do exercício de atividades específicas do fornecedor de bens ou prestador de serviços 
dispensam o consentimento mencionado no art. 7º, I, da LGPD, para que se possa efetuar seu tratamento, 
pelo simples fato de que esses dados comprovam uma atividade própria de um organismo. E essa justificativa 
autoriza, inclusive, que se possa invocar o legítimo interesse do controlador para manter dados para apoio 
ou promoção de suas atividades ou até mesmo para o exercício regular de direitos em relação ao titular 
dos dados. 
 
A conexão de preceitos estabelecidos nas Leis de Arquivo, LAI e LGPD busca destacar dois pontos centrais 
relevantes em relação ao tema privacidade e proteção de dados:

1. que as instituições públicas deveriam fomentar mais discussões, uma vez que a LGPD 
dilata a abrangência da LAI e estabelece critérios que podem interferir nas atividades de 
gestão de documentos da administração pública, como é o caso do pedido do titular de 
exclusão e o de acesso a informações quanto a todos os tratamentos efetuados com seus 
dados;
 
2. que os profissionais de arquivo precisam estar mais engajados em relação ao tema, 
já que, (1) como ressaltado por Jardim (2019, p. 12), “[...] o arquivista é inevitavelmente 
um gestor de um determinado tipo de recurso vital às organizações: as informações 
registradas nos documentos que derivam das suas ações”. Além disso, (2) é com base em 
seus conhecimentos específicos, como o estudo da gênese documental, da diplomática 
contemporânea e da tipologia documental, que se pode delimitar com precisão a legítima 
necessidade e adequação do tratamento de dados pelo controlador. 

Os dois pontos enfatizados acima se tornam ainda mais relevantes quando se compreende que a diplomática 
é capaz de auxiliar na identificação da estrutura formal do documento, estabelecendo os dados necessários 
à construção de um registro de um determinado fato. Além disso, a tipologia documental leva em conta os 
procedimentos realizados dentro de um conjunto documental que disponha ou que cumpra uma mesma 
função para verificação de sua autenticidade. Com efeito, 

Desde sua gênese, o documento, considerando-se aqui sobretudo o documento público 
e, mais, o diplomático, é reconhecível por sua proveniência, categoria, espécie e tipo. A 
gênese documental está no ‘algo a determinar, a provar, a cumprir’, dentro de determinado 
setor de determinado órgão público ou organização privada. (BELLOTTO, 2006, p. 57). 

Partindo-se dessa premissa, resta cristalina a importância de o profissional de arquivo se inserir na discussão 
acerca das ações necessárias para garantir a privacidade e proteção de dados pessoais. É ele quem possui 
os conhecimentos necessários para identificar os elementos intrínsecos de um documento diplomático e 
que se constitui de dados estruturados de forma significante e pré-estabelecida, para que sirva como prova 
de ação de um determinado fato. Além disso, é ele também quem possui embasamento teórico e prático 
capazes de promover a identificação, classificação e avaliação de documentos que irão afetar no tratamento 
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de dados e informações neles contidos.
 
Sem minimizar a relevância dos advogados, que atuam como intérpretes da Lei e na elaboração de 
normativas para seus órgãos ou seus clientes, e também dos profissionais da área de TI, que descortinam 
um diversificado repertório de ferramentas adequadas a diferentes ambientes digitais, o certo é que a base 
obtida pelo profissional de arquivo e o conhecimento contido nas instituições arquivísticas são essenciais 
para o diagnóstico de um ambiente organizacional sob o aspecto informacional e para proposição de 
medidas capazes de, simultaneamente, fornecerem proteção aos dados pessoais e também assegurarem o 
legítimo tratamento de dados pessoais pelo controlador ou operador de dados. 
 
Daí a importância de uma publicação como a presente, que propicia oportunidades para discussões ao 
redor de um tema tão atual e desafiador. Estão de parabéns a Revista do Arquivo e o Arquivo Público do 
Estado de São Paulo pela iniciativa!

BELLOTTO, Heloisa Liberalli. Como fazer análise diplomática e análise tipológica de documento de arquivo.  
São Paulo: Arquivo do Estado, Imprensa Oficial, 2002. 120 p. 

BRASIL. Lei n. 8159 de 9 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados 
e dá outras providências. Diário Oficial da União. 29, n.6, p.455, jan. 1991, Seção I.

JARDIM, José Maria. Governança arquivística: um território a ser explorado. Revista do Arquivo, ano 4, v. 7, 
out. 2018.
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Os desafios de implementação da LAI

Entrevista com Ieda Pimenta Bernardes I Diretora de Departamento do APESP e presidente da Comissão 
Estadual de Acesso à informação (CEAI)

Com o objetivo de proporcionar um olhar experiente 
ao tema que versa sobre proteção de dados pessoais, 
acesso à informação, tecnologia da informação e os 
impactos destes nas atividades dos arquivos, a Revista 
do Arquivo entrevistou Ieda Pimenta Bernardes. A 
entrevista foi realizada por Marcelo Chaves e Solange 
Moraes, da equipe de editoria, no mês de agosto de 
2019.

RA: Você foi grande artífice da implementação do Sistema 
de Arquivos do Estado de São Paulo. Como vê essa relação 
entre a gestão documental e o acesso à informação?
 
Ieda: O Decreto nº 22.789/1984 que instituiu o SAESP 
- Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo condiciona 
o acesso à informação à gestão documental. E é sempre 
oportuno lembrar que a própria Constituição Federal 
promove um diálogo muito profícuo entre o artigo 5º, 
inciso XXXIII, com o artigo 216, § 2º, indicando com clareza 
que o dever do poder público em promover a gestão da 
documentação governamental é uma condição necessária 
para assegurar o direito de acesso à informação.

Por outro lado, ainda que de forma muito tímida, a Lei de 
Arquivos n. 8.159/1991 foi pioneira na regulamentação 
do acesso à informação e do sigilo de documentos, 

estabelecendo prazos máximos de restrição de acesso a documentos sigilosos e àqueles relacionados à 
intimidade, honra e imagem das pessoas1. 
 
A própria Lei de Acesso à Informação n. 12.527/2011 menciona expressamente que o direito de acesso 
se refere à informação primária, íntegra, autêntica e atualizada, contida em registros ou documentos, que 
nada mais são do que as informações arquivísticas. Nesse sentido, no texto legal, o acesso decorre do 
tratamento dessas informações, ou, o que significa a mesma coisa, da gestão documental. 
 
Então, nos parece apropriado concluir que o pleno exercício do direito de acesso, bem como de outros 
direitos difusos da sociedade, como os de participação popular e controle social dos atos de governo, 
decorrem, em grande medida, da atuação dos Arquivos Públicos, do funcionamento dos sistemas de 
arquivo e da eficácia das políticas de gestão documental. 

RA: A regulamentação da LAI no estado de São Paulo, por meio do decreto nº 58.052/2012, pode 
ser considerada como exemplar nessa amarração do acesso à informação com toda a estrutura de 
gestão documental criada pelo Arquivo na sua condição de instituição coordenadora do SAESP. Fale 
um pouco a esse respeito.
 
Ieda: O acesso à informação é uma finalidade, enquanto a gestão documental é um meio. Daí não ser 
possível o acesso à informação sem política de gestão documental. É evidente que os órgãos e entidades 

1 Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991, artigos 22, 23 e 24, que tratam do acesso e sigilo de documentos. Nela, o prazo máximo para a restrição de 
acesso a documentos sigilosos era de 30 anos e o prazo máximo de restrição às informações pessoais era de 100 anos. Esses artigos foram revoga-
dos pela LAI, que reduziu para 25 anos o prazo máximo de sigilo e manteve o prazo máximo de 100 anos para a restrição de acesso a informações 
pessoais.

Ieda Pimenta Bernardes é formada em 
História. É especialista em Organização 
de Arquivos pelo Instituto de Estudos 
Brasileiros (IEB/USP), membro do Conselho 
Nacional de Arquivos (CONARQ) e do 
Conselho da Transparência do Governo 
do Estado de São Paulo e Presidente da 
Comissão Estadual de Acesso à Informação 
(CEAI). Autora de relevantes obras da área 
de Gestão Documental como os livros 
Gestão Documental Aplicada (2008) e 
Como Fazer Avaliação de Documentos 
(1988). É Diretora técnica do Departamento 
de Gestão do Sistema de Arquivos do 
Estado de São Paulo, do Arquivo Público 
do Estado, tendo sido responsável pela 
implementação do SAESP 

Ieda Pimenta
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estaduais possuem graus diversos de maturidade no que se refere à 
gestão documental e, por consequência, apresentam maior ou menor 
grau de efetividade na recuperação e disponibilização de informações. 
 
Não tenho dúvidas que a instituição do SAESP, na década de 1980, lançou 
a pedra fundamental sobre a qual vem sendo edificada a política estadual 
de acesso à informação nos últimos trinta e cinco anos. Ao longo desse 
tempo, firmou-se o entendimento na Administração Estadual que a 
gestão documental é condição necessária para assegurar o pleno acesso 
à informação.
 
Para a implantação da política de acesso, o Arquivo Público do Estado 
utilizou toda a estrutura organizacional e a capilaridade do Sistema de 
Arquivos, assim como seus órgãos setoriais e subsetoriais, as unidades 
de protocolo, de arquivo e as Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso (CADA), para promover a 
instalação, capacitar e monitorar o funcionamento dos Serviços de Informações ao Cidadão (SICs) em toda 
a Administração Estadual. 
 
Na regulamentação da LAI, os Serviços de Informações ao Cidadão (SICs) foram planejados para atuarem 
de forma integrada e sistêmica. O Decreto n. 58.052/2012 considera o SIC um elemento constitutivo 
da política de arquivos e, nesse contexto, a gestão documental e o tratamento das informações são 
providências indispensáveis para dar efetividade à política de acesso e à cultura da transparência. Por essa 
razão, o Arquivo Público do Estado vem desempenhando papel protagonista na implementação da LAI na 
Administração Estadual.
 
A autoridade técnica do Arquivo Público do Estado na coordenação do SAESP viabilizou a estruturação de 
uma rede de comunicação e interlocução permanente com os órgãos e entidades estaduais, o que funcionou 
como importante facilitador para a instalação dos Serviços de Informações ao Cidadão - SICs. Também foi 
criada no Arquivo Público do Estado uma Central de Atendimento ao Cidadão - CAC, que orienta, capacita e 
monitora o desempenho dos 205 SICs atualmente em funcionamento na Administração Pública Estadual.  
Essa estruturação sistêmica dos SICs contribui para as atividades de capacitação e assistência técnica 

promovidas pela CAC, bem como para o intercâmbio de conhecimentos e 
experiências2. 
 
RA: O APESP assumiu o protagonismo na implementação da LAI, liderou 
o processo de instalação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) na 
estrutura administrativa do estado e foi investido do poder de presidência 
da Comissão Estadual de Acesso à Informação (CEAI), instância recursal 
máxima de acesso à informação do Poder Executivo paulista. Isso não é 
comum para uma instituição arquivística, pelo menos, aqui no Brasil. Como 
isso foi possível?
 
Ieda: Ninguém nos avisou que seria impossível! Para nós, o acesso sempre 
foi considerado um aspecto relevante da política de gestão documental 
e não matéria de natureza diversa. Por outro lado, desde o ano de 2005, 
vínhamos realizando estudos e pesquisas sobre os níveis de acesso e sigilo 
dos documentos públicos estaduais. A regulamentação da matéria em âmbito 

estadual, entretanto, ficou prejudicada pela ausência de uma norma geral que, afinal, foi aprovada em 2011 
com a Lei de Acesso à Informação. Então, a publicação da LAI foi um momento oportuno para revisitarmos 
os estudos realizados anos antes, a fim de colaborarmos com o grupo de trabalho instituído para sua 
regulamentação estadual, o que veio a se concretizar com a edição do Decreto n. 58.052/2012. 
 

2 Para orientar a atuação dos SICs, o Arquivo Público do Estado publicou, em 2019, a cartilha “Serviço de Informações ao Cidadão - SIC: Primeiros Passos”, 
disponível no endereço http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/publicacao/anexo/ServicosdeInformacoesaoCidadaoSICPrimeirosPassos.
pdf. Acesso em: 16/09/2019.

“...o pleno exercício do 
direito de acesso, bem 
como de outros direitos 
difusos da sociedade, 
como os de participação 
popular e controle social 
dos atos de governo, 
decorrem, em grande 
medida, da atuação dos 
Arquivos Públicos”
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O Decreto paulista corrigiu uma grave omissão da LAI ao explicitar a interdependência entre   acesso à 
informação e o trabalho nos arquivos, a gestão de documentos e o tratamento das informações, e também 
inovou ao dedicar uma seção específica para esse tema. E nada mais razoável, pois a fixação de critérios 
técnicos e objetivos para orientar a restrição de acesso depende de conhecimento sólido sobre as funções e 
atividades institucionais, os documentos que viabilizam a sua execução e as informações neles registradas.  
 
Compatibilizar o direito de acesso à informação com o direito à privacidade é um desafio enorme para 
todos os profissionais que atuam nos arquivos e que elegeram os documentos arquivísticos como objeto 
de estudo e reflexão. 
 
A legislação prevê, ainda, o direito de o cidadão ingressar com recursos 
no âmbito administrativo nos casos de negativas de acesso à informação 
pelos órgãos públicos. Essa providência, sem dúvida, representa 
um grande avanço, pois permite à Administração Pública rever seus 
próprios atos e, eventualmente, corrigir excessos ou equívocos. Na 
Administração Estadual temos três instâncias recursais: a primeira é 
a autoridade superior àquela que negou o acesso dentro do próprio órgão; a segunda é exercida pela 
Ouvidoria Geral do Estado; e a terceira pela Comissão Estadual de Acesso à Informação - CEAI.
 
A ousadia do Arquivo Público do Estado em assumir responsabilidades fez toda a diferença no processo de 
implementação da LAI. É também preciso reconhecer que ao assumir responsabilidades, a instituição ficou 
em evidência dentro da Administração Estadual e, ao colocar sua experiência e seu conhecimento técnico 
a serviço da política de transparência, firmou liderança e conquistou reconhecimento.
 
RA: Ter uma legislação avançada sobre acesso à informação é importante, mas, colocar isso em prática 
em um país com pouca tradição de abertura da administração pública, não é nada fácil. Como você 
sintetizaria sua reflexão sobre essas dificuldades de se implementar a LAI no estado? Quais seriam as 
principais barreiras a serem superadas?

 
Ieda: Embora necessária, a legislação não é suficiente para viabilizar a 
implementação de políticas públicas. Colocar em prática um texto legal, ou 
como se diz “tirar do papel”, dentro de uma estrutura burocrática complexa, 
pesada e permeada de conflitos de interesses, exige a mobilização de atores, 
estratégias e recursos de toda ordem. Importante também é o enfrentamento 
de aspectos de uma cultura que ainda resiste à transparência e ao controle 

social. A cultura do sigilo, tão arraigada entre nós, só pode ser combatida com campanhas educativas e 
intenso trabalho de capacitação de servidores públicos e de sensibilização de gestores e dirigentes. A 
transparência é, de fato, o melhor antídoto contra a corrupção e a ineficiência da gestão pública. 
 
Entretanto, penso que uma das maiores barreiras para a efetividade da LAI ainda é a fragilidade dos Arquivos 
Públicos e das políticas de gestão documental. No contexto nacional, lamentavelmente, as instituições 
arquivísticas perderam a oportunidade de protagonizar esse processo. E estão perdendo também o espaço 
que lhes caberia na transição para uma administração digital. Nesse sentido, o cenário é preocupante!
 
Outra dificuldade é que ainda não dispomos de critérios ou parâmetros para distinguir com segurança a 
informação “pública” da informação “sigilosa” e para a identificação da informação “pessoal”. Atualmente, 
esse reconhecimento fica por conta das áreas produtoras das informações e do entendimento do agente 
classificador de sigilo. De fato, a legislação estadual apresenta alguns aspectos controvertidos que ainda 
merecem nossa reflexão e aprimoramentos. 
 
A propósito, vale lembrar que o Decreto n. 58.052/2012, que regulamentou a Lei n. 12.527/2011 no âmbito 
da Administração Estadual, determinou a publicação de tabelas de documentos, dados e informações 
sigilosas e pessoais (art. 32, I), com o objetivo de orientar de forma objetiva a prática da restrição de acesso 
pelos servidores públicos. Entretanto, o Decreto n. 61.559/2015 revogou as tabelas de sigilo publicadas e o 
Decreto n. 61.836/2016 vedou a fixação prévia de sigilo, e revogou o art. 32, I do Decreto n. 58.052/2012. 
A partir de então, a classificação de sigilo passou a ocorrer apenas no ato da solicitação da informação, na 
análise do caso concreto, sem nenhum instrumento de orientação.

“A transparência é, de 
fato, o melhor antídoto 
contra a corrupção e a 
ineficiência da gestão 
pública. “

“Compatibilizar o direito 
de acesso à informação 
com o direito à privacidade 
é um desafio enorme para 
todos os profissionais que 
atuam nos arquivos...”
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O desafio atual é definir normas complementares para institucionalizar a atuação dos órgãos e entidades 
estaduais, a fim de se uniformizarem os critérios e de se evitarem decisões conflitantes na avaliação 
de casos similares. Se a Administração aprecia previamente as informações, a análise do caso concreto 
encontra segurança jurídica, necessária tanto para o agente público quanto para o cidadão. Mesmo porque, 
a proteção dos documentos sigilosos deve ocorrer a partir de sua produção e não de sua classificação. 
Dessa forma, não promover a análise prévia das informações desde o momento de sua produção e não 
tornar públicos os critérios que estão sendo praticados podem vir a comprometer o próprio princípio da 
transparência da gestão pública.
 
Outra dificuldade refere-se à distinção entre “pedidos de informação”, nos termos da LAI, das 
“manifestações” dos usuários do serviço público. De fato, persiste certa confusão, ainda, entre as 
reais funções de cada um dos canais criados pela Administração Pública Estadual para comunicação 
com a sociedade: Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, Ouvidorias, SAC, Fale Conosco etc.3 

 

Embora exista previsão legal para a responsabilização dos agentes públicos pelo descumprimento da 
LAI4, é necessário intensificar as ações de fiscalização5, inclusive visando ao cumprimento das decisões 
das instâncias recursais, evitando-se que os órgãos demandados permaneçam inertes ou exerçam ações 
protelatórias que possam ensejar novos recursos ou a própria judicialização dos casos.

O descumprimento dessas decisões dá ensejo a novos recursos, mesmo que a informação não 
tenha sido negada pelas instâncias recursais. Ou seja, o direito de recorrer acaba sendo utilizado 
pelo cidadão para outra finalidade, qual seja, reclamar do órgão demandado que se recusa a 
fornecer as informações solicitadas em afronta às decisões recursais favoráveis ao seu fornecimento. 
Nesse contexto, o recurso acaba sendo considerado inadmissível, uma vez que lhe falta a condição 
necessária para o seu prosseguimento, ou seja, a negativa de acesso pelo órgão demandado. É preciso 
considerar que o julgamento dos recursos pela CEAI não se presta à apreciação das reclamações 
relativas aos procedimentos, tempo de resposta ou descumprimento das decisões recursais6. 
 
RA: A você foi delegada, pelo coordenador do APESP, a tarefa de dirigir a CEAI. Provavelmente, muitas 
das demandas que chegam à CEAI trazem problemas referentes à acesso à informação sobre os quais 
a legislação não responde adequadamente, o que deve se constituir em desafios para esse coletivo que 
compõe essa Comissão. Fale um pouco sobre a sua experiência à frente dessa instância recursal da LAI 
em São Paulo e as dificuldades enfrentadas.
 
Ieda: Inicialmente, é importante registrar o ineditismo dessa iniciativa no cenário nacional. Apenas em 
São Paulo, a presidência de um órgão colegiado para aplicação da LAI foi delegada a um representante de 
Arquivo Público. 
 
A CEAI foi criada pelo Decreto n. 60.144/2014 e, desde então, atua como 3ª e última instância recursal 
no âmbito administrativo, com reuniões ordinárias trimestrais. Cabe à presidência convocar reuniões 
extraordinárias sempre que necessário para o bom encaminhamento dos trabalhos. Conta também com 
representantes da Ouvidoria Geral do Estado, Secretaria da Justiça e Cidadania, Procuradoria Geral do 
Estado e da atual Secretaria da Fazenda e Planejamento. As sessões de julgamento são convocadas com 
antecedência, tendo sua pauta e distribuição de recursos regularmente publicados no Diário Oficial do 
Estado; o resultado das sessões, expresso nos votos dos relatores e dos demais membros, são registrados 
nas atas das sessões, também publicadas no Diário Oficial do Estado. 

3 O Serviço de Informações ao Cidadão - SIC é um serviço obrigatório e gratuito instituído pela Lei n. 12.527/2011, art. 9º, responsável pela busca e 
fornecimento da informação solicitada, de acordo com os procedimentos de acesso e os prazos estabelecidos na LAI.  O SIC controla os pedidos de 
informações e é o único canal de atendimento que prevê a possibilidade de o cidadão interpor recursos nos casos de negativas de acesso. A Lei n. 
13.460/2017 define “manifestações” como reclamações, denúncias, sugestões e elogios sobre os serviços públicos ou conduta de agentes públicos 
que devem ser encaminhados às Ouvidorias.
4 Lei n. 12.527/2011, art. 35 e Decreto n. 58.052/2012, art. 71.
5 Decreto n. 61.175/2015, art. 32, V. 
6 Após a aprovação da Deliberação CEAI n. 4-2018, que autoriza a Presidência, por decisão monocrática, a não conhecer de recursos manifestamen-
te inadmissíveis, 305 recursos foram julgados, sendo 110 deles decididos com base na referida Deliberação (36%). Dos 110 recursos decididos com 
base na Deliberação n° 4, 57 recursos não foram conhecidos porque a informação já tinha sido concedida na instância recursal anterior. 
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Fui indicada pelo Coordenador do Arquivo Público do Estado, Fernando Padula, e designada em maio de 
2016, para exercer a Presidência da CEAI. O trabalho na CEAI têm sido um grande desafio e uma oportunidade 
singular de aprendizado7. A atuação nesse colegiado nos permite subir à montanha e enxergar a planície, 
com uma visão ampla de todo o processo de acesso à informação, que se inicia com o registro do pedido 
pelo interessado e segue com todas as providências necessárias para o fornecimento da informação ou 
para a sua negativa, passando por três instâncias recursais, em âmbito administrativo. A dificuldade para 
se elaborar critérios uniformes, as resistências culturais e as deficiências operacionais ficam muito visíveis 
ao longo do processo, o que nos permite atuar de forma mais preventiva e pedagógica e, também, propor 
medidas corretivas e de aprimoramento da política de acesso.  

As dúvidas decorrentes da aplicação da LAI e das normativas estaduais nos levaram, ainda, a provocar a 
Procuradoria Geral do Estado que passou a desenvolver estudos mais aprofundados sobre o tema, a fim de 
se uniformizar o entendimento sobre as matérias e de se evitarem os danos decorrentes de interpretações 
divergentes8. 
 
A CEAI tem sido um bom exemplo de transparência ativa, pois 
concede ampla publicidade aos Comunicados e Atas de Reuniões, 
que são rotineiramente publicadas no Diário Oficial do Estado e que 
estão disponíveis em página própria no site do Arquivo Público do 
Estado juntamente com os votos dos relatores9. 
 
A criação de instâncias recursais para apreciar os recursos nos casos de 
negativas de acesso representa, sem dúvida, uma medida profilática 
contra a judicialização, que ocorre quando o interessado aciona o 
Poder Judiciário para resolver matéria que julga não ter sido adequadamente resolvida pelo Poder Executivo.  
Dados do Ministério Público Estadual indicam que em 80% dos casos a decisão do Judiciário é favorável aos 
interessados. Esse percentual pode ser interpretado como fragilidade da fundamentação legal das negativas 
de acesso e, talvez, do próprio trabalho de revisão dessas decisões efetuadas pelas instâncias recursais.

RA: Como as questões envolvendo a proteção de dados pessoais têm chegado à CEAI e como têm sido 
encaminhadas?
 
Ieda: Em primeiro lugar, vale a pena considerar que, de 2012 a 2019, os dados da Central de  
Atendimento ao Cidadão – CAC, do Arquivo Público do Estado, indicam que, do total de pedidos de acesso à 
informação registrados no sistema SIC.SP, não chegam a 30% os pedidos de informações pessoais10. Destes 
pedidos de informações pessoais, quase que a totalidade foi atendida, o que significa que os pedidos foram 
realizados pelos próprios titulares dos dados ou por terceiros com sua autorização expressa.

Por outro lado, do total de recursos registrados no período, em decorrência de negativas de acesso, 
apenas 15% deles referiam-se a dados pessoais, e destes, 60% dos recursos foram deferidos, o que 
indica que a maioria desses pedidos de dados pessoais se enquadrava nas exceções previstas na LAI11. 
7 Nesses mais de três anos de trabalho presidi 28 reuniões do colegiado, participei do julgamento de 441 recursos e promovi 115 diligências. No 
período, propus a edição de 3 Deliberações visando definir procedimentos que pudessem dar maior segurança e celeridade à atuação da CEAI, bem 
como diminuir os prazos de resposta aos recorrentes: Deliberação CEAI n. 2-2017, que dispõe sobre o registro de informações pessoais nos votos 
dos membros relatores da CEAI; Deliberação CEAI n. 3-2017, que dispõe sobre o registro das decisões da CEAI no Sistema SIC.SP; Deliberação CEAI n. 
4-2018, que dispõe sobre a competência da Presidência da CEAI para proferir decisão monocrática de não conhecimento de recurso. 
8 Resolução PGE - 41, de 10/10/2018, publicada no D.O de 12/10/2018 - Institui Grupo de Trabalho com a finalidade de responder aos 
questionamentos formulados pela Comissão Estadual de Acesso à Informação – CEAI sobre a interpretação da Lei federal 12.527, de 18-11-2011, 
bem como estabelecer parâmetros e procedimentos para acesso, divulgação e tratamento de informações sigilosas e pessoais. 
9 No site do Arquivo Público do Estado http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acesso/comissao:estadual estão disponíveis as 40 Atas de Reuniões 

e os 448 votos dos relatores, desde a instalação da CEAI. 
10 De 2012 a maio de 2019 foram registrados no sistema SIC.SP 117.030 mil pedidos de informações ao Governo do Estado de São Paulo (Poder 
Executivo). Destes, 30.588 mil pedidos (26,14%) foram de dados pessoais e apenas 627 deles foram negados (2,05%).  
11 No mesmo período, ingressou um total de 10.206 mil recursos decorrentes de negativas de acesso no sistema SIC.SP. Desses, 1.539 mil recursos 
(15,08%) foram motivados por negativas de acesso a dados pessoais, dos quais 614 (39,90%) não receberam provimento no âmbito administrativo, 

“A criação de instâncias 
recursais para apreciar 
os recursos nos casos 
de negativas de acesso 
representa, sem dúvida, 
uma medida profilática 
contra a judicialização”
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Esses números podem sugerir não haver tanto interesse assim por dados pessoais. Entretanto, trata-se de 
uma mera impressão. É importante observar que embora os pedidos oficiais de acesso a dados pessoais 
sejam diminutos, eles são alvos constantes de ataques cibernéticos. Isso, porque as inúmeras e valiosas 
bases de dados em poder do Estado possuem inquestionável interesse econômico e precisam ser protegidas 
por meio de eficientes políticas de segurança da informação.
 
Uma dificuldade recorrente refere-se à análise dos pedidos de acesso a bases de dados governamentais 
que registram indistintamente informações públicas e dados pessoais. Muitas vezes, a despeito do provável 
valor informacional dessas bases para a realização de pesquisas e para a produção de conhecimento, a 
autorização de acesso a elas exigiria esforços desproporcionais para realizar a ocultação manual das 
informações pessoais, diante de algumas limitações das ferramentas tecnológicas atualmente utilizadas. 
 
É bem verdade que a LAI prevê exceções para o 
acesso às informações pessoais sem necessidade de 
consentimento expresso de seu titular12. Entretanto, 
ainda assim, as referências a “evidente interesse 
público ou geral”, “defesa de direitos humanos” e 
“proteção do interesse público e geral preponderante”, 
que justificariam o acesso a dados pessoais por 
terceiros, sem autorização dos titulares, são genéricas 
e causam insegurança na aplicação da Lei. É preciso 
assegurar que os parâmetros sejam institucionais e não dependam exclusivamente da avaliação subjetiva 
de agentes públicos, o que levaria a um elevado grau de discricionariedade, com prováveis prejuízos ao 
interesse público.
 
A análise de mérito dos pedidos de acesso a dados pessoais, de forma diversa daqueles que se referem às 
informações públicas, deve sempre considerar a autoria do pedido e a sua motivação ou finalidade. Nesse 
sentido, a Lei Geral de Proteção de Dados n. 13.709/2018 (LGPD) deixa claro os direitos do titular dos dados 
e conceitua “órgão de pesquisa”. Também avança no sentido de determinar que os dados pessoais não 
podem ser utilizados por razões diversas da finalidade original que justificou a sua coleta. 
 
RA: As chamadas tecnologias de informação são ferramentas hoje imprescindíveis aos arquivos e 
muito benéficas para a promoção da transparência e acesso à informação. Entretanto, elas colocam 
problemas ainda não resolvidos, principalmente no que diz respeito ao difícil equilíbrio do antagônico 
binômio máximo acesso/restrição de acesso, conforme previsão legal. Na sua privilegiada condição de 
presidente de instância recursal, como vê esse fenômeno? 
 
Ieda: A maioria dos sistemas de informação utilizados pelos órgãos da Administração Pública ainda não 
foi adaptada às necessidades atuais das políticas de transparência. Em geral, não possuem requisitos de 
gestão documental, nem de transparência ou de sigilo. Por isso, não permitem a classificação da informação 
sigilosa no momento de sua produção ou a proteção dos dados pessoais desde sua coleta, durante o seu 
tratamento e uso. 
 
O acesso à informação, diante disso, fica prejudicado tanto 
pela impossibilidade técnica de ocultação automática de dados 
pessoais e informações sigilosas quanto pelo tempo e esforço 
necessários para sua anonimização ou ocultação manual. Como 
o dever de garantir o acesso às informações públicas deve ser 
compatibilizado com o dever de proteger as informações sigilosas e os dados pessoais, torna-se cada vez 
mais estratégica a concepção, desenvolvimento e uso de sistemas e bases de dados responsáveis por 
coletar, produzir, armazenar, disponibilizar e proteger documentos, dados e informações. 

Nesse contexto, a gestão da informação torna-se mais importante do que as próprias ferramentas 

por não se enquadrarem nas exceções da lei.  
12 A LAI, em seu art. 31, § 3º, indica as exceções em que as informações pessoais podem ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros sem 
previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.  

“É preciso assegurar que os parâmetros 
sejam institucionais e não dependam 
exclusivamente da avaliação subjetiva 
de agentes públicos, o que levaria a 
um elevado grau de discricionariedade, 
com prováveis prejuízos ao interesse 
público”

“... a gestão da informação 
torna-se mais importante do 
que as próprias ferramentas 
tecnológicas...”
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tecnológicas, pois é ela que se ocupa em definir os requisitos, metadados, algoritmos, normas, procedimentos 
e critérios que constituem a inteligência embutida nas máquinas. 

Em São Paulo, o Arquivo Público do Estado tem atuado incansavelmente para utilizar as tecnologias da 
informação na promoção da gestão documental e da transparência da gestão pública. Experiências exitosas, 
nesse sentido, foram o desenvolvimento do sistema SPdoc13, para a gestão de documentos físicos, em 
conformidade com os requisitos arquivísticos, e do sistema SIC.SP, para o registro e controle dos pedidos de 
acesso à informação dirigidos ao Governo paulista, com fundamento na LAI.
 
Recentemente, foi lançado o Programa SP Sem Papel que vem sendo implementado com a participação ativa 
do Arquivo Público do Estado, com o objetivo de produzir documentos e processos eletrônicos, imprimir 
maior eficácia e celeridade aos processos administrativos e promover a transparência da gestão pública14 

. De nosso ponto de vista, o que importa é transferir para o ambiente digital as normas e requisitos 
arquivísticos capazes de assegurar a gestão documental, a preservação e segurança dos documentos digitais 
pelo tempo necessário. 
 
Nesse aspecto, a obsolescência tecnológica, a fragilidade das mídias e os riscos de acessos não autorizados 
e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão exigem dos  
Governos a formulação de políticas de segurança da informação e compromissos de longo prazo, com 
investimentos altos em infraestrutura tecnológica, pesquisa e recursos humanos. 
 
RA: Como você enxerga a situação dessa legislação voltada para a promoção da transparência pública 
no contexto político atual? Você está otimista? 
 
Ieda: No campo das políticas públicas, é necessário suportar elevados níveis de incertezas, diante de 
um futuro que se apresenta apenas como mera possibilidade. Mas, otimismo sem esforço é inócuo! O 
momento atual exige muito trabalho, ação consciente e perseverança. A legislação foi conquistada e fazê-la 
“pegar” é um desafio, sobretudo, dos Arquivos Públicos e, claro, dos órgãos de fiscalização e controle. A esse 
respeito, são estratégicas as parcerias que o Arquivo Público do 
Estado firmou com o Ministério Público Estadual, com o Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo e as ações integradas com a 
Corregedoria Geral da Administração15.
 
A partir da Constituição de 1988, o direito de acesso conta 
com uma ampla legislação voltada para a promoção da transparência pública. A primeira delas foi 
a própria Lei de Arquivos n. 8.159/1991 que impôs ao Poder Público o dever de promover a gestão 
e a preservação dos documentos públicos. Outro destaque foi a Lei de Responsabilidade Fiscal n. 
101/2000 e a Lei Complementar n. 131/2009, que determinaram a disponibilização em tempo real das 
informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira. 

Mas, em 2011, a LAI ampliou o escopo da transparência, até então voltada para a gestão fiscal, ao assegurar 
o acesso a todas as informações contidas em registros ou documentos, decorrentes das atividades exercidas 
pelos órgãos e entidades, inclusive aquelas relativas à administração do patrimônio público, utilização de 
recursos públicos, licitação, contratos administrativos, programas, projetos e ações dos órgãos e entidades, 
resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas16. 
 

13 SPdoc. Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações 
14 Decreto n. 64.355, de 31 de julho de 2019, que institui o Programa SP Sem Papel, seu Comitê de Governança Digital e dá providências 
correlatas. 
15 O Termo de Cooperação Técnica com o Ministério Público Estadual foi firmado no ano de 2000 e renovado em 2009. Com a colaboração do MP, 
vimos implantando o programa de institucionalização de Arquivos Públicos Municipais e de políticas municipais de gestão documental e acesso à in-
formação. O Arquivo Público do Estado vem atuando como órgão técnico consultivo do MP na instrução de Inquéritos Civis, Termos de Ajustamento 
de Conduta e Ações Civis Públicas, envolvendo a gestão documental e o cumprimento da LAI. A parceria com o Tribunal de Contas do Estado foi 
celebrada em 29 de janeiro de 2018 e estamos colaborando na definição de índices de efetividade da gestão estadual (IEG-E) e municipal (IEG-M), 
com a inclusão de indicadores referentes à gestão documental. 
16 LAI, art. 7º. 

“Otimismo sem esforço é 
inócuo! O momento atual 
exige muito trabalho, ação 
consciente e perseverança.”
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Importante observar que o Ministério Público tem feito o enquadramento legal do descumprimento da 
LAI na Lei de Improbidade Administrativa n. 8.429/1992, por atentar contra os princípios da administração 
pública e violar os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. 
 
Por isso, será necessário, por parte daqueles órgãos públicos que ainda não o fizeram, um grande esforço 

para se implementar, a um só tempo, a Lei de Arquivos, a Lei da Transparência 
Fiscal e a Lei de Acesso à Informação, a fim de se corrigirem eventuais omissões 
ou negligências do passado. 
 
Importante iniciativa, nesse sentido, foi o trabalho desenvolvido pelo Arquivo 
Público do Estado em parceria com o Tribunal de Contas visando orientar os 
municípios paulistas de forma didática sobre a legislação e o passo a passo para 
a implementação das políticas de gestão documental e acesso à informação, 
com a institucionalização de Arquivos Públicos, a regulamentação da LAI, 
estruturação dos SICs e criação dos portais de transparência17. 

RA: A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP) surge para corrigir 
algumas lacunas e omissões da LAI em relação a informações e dados 
pessoais e à intimidade. Entretanto, ela não pode contrariar e restringir em 
excesso a ampla publicização das informações?
 

Ieda: A Lei Geral de Proteção de Dados entrará em vigor em 2020 e a Administração Pública precisa preparar-
se para lhe garantir efetividade. Também é preciso desenvolver ações preventivas para evitar que essa 
importante conquista seja instrumentalizada para enfraquecer a aplicação da Lei de Acesso à Informação. 
 
Ainda que não haja nenhuma incompatibilidade entre a LGPD e a LAI, é prudente reconhecer que, muitas 
vezes são tênues as fronteiras entre o acesso e o sigilo, entre a informação pública e o dado pessoal, e que 
as diretrizes traçadas na legislação acabam sendo insuficientes para dirimir as dúvidas que aparecem no 
cotidiano da Administração. Por essa razão, o tema exige a promoção de estudos e pesquisas que possam 
contribuir para a elaboração de regulamentos específicos 
com normas complementares que garantam harmonização 
na aplicação da LAI e da LGPD.
 
O dever de promoção do acesso deve equilibrar-se com o 
dever de proteção de informações sigilosas e dados pessoais. 
Os governos precisam assumir o compromisso de exercer tutela legal das informações que produzem 
ou coletam. Mesmo porque, o fornecimento de dados pessoais aos Governos é um ato involuntário dos 
cidadãos, obrigados que são a fornecê-los para fazer uso dos serviços públicos, para dar cumprimento às 
suas obrigações legais e para o exercício regular de seus direitos.
 
Nesse sentido, a Administração Pública precisa adotar procedimentos para controlar o acesso aos dados 
pessoais apenas pelos agentes públicos que tenham, de fato, a “necessidade de conhecer” para exercer 
suas funções e atividades profissionais, mediante credenciais de segurança e assinatura de termos de 
responsabilidade.
 
A LGPD definiu com clareza os princípios que devem orientar as atividades de tratamento de dados pessoais 
e também restringiu o uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público e vedou a transferência de 
dados pessoais constantes de suas bases de dados para as entidades privadas18. 
 
Entretanto, a ascensão das redes sociais e o poder de empresas transnacionais detentoras de volumes 
extraordinários de dados pessoais de usuários no mundo todo exercem uma forte pressão sobre os 

17 Guia técnico de transparência municipal. São Paulo: Arquivo Público do Estado de São Paulo/Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 2018. 
Disponível em: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/publicacao/anexo/guia:tecnico:de:transparencia:municipal.pdf . Acesso em: 
16/09/2019. 
18 LGPD, artigos 6º e 26. Os princípios para o tratamento dos dados pessoais são: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos 
dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. 

“o dever de promoção do acesso 
deve equilibrar-se com o dever de 
proteção de informações sigilosas 
e dados pessoais”
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Governos para a transferência ou compartilhamento desses 
dados, em decorrência de seu inquestionável valor comercial.  
Nesse cenário, os direitos dos titulares dos dados encontram-
se em situação de vulnerabilidade, especialmente se eles 
forem utilizados para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. 
A utilização da inteligência artificial e de algoritmos para 
a reprodução de preconceitos e desigualdades sociais, 
para a manipulação das vontades e para a produção e 
comercialização de “pacotes de dados” com fins comerciais é 
um grande desafio para o qual precisamos nos preparar. 

Mas para nosso conforto e esperança, em todos os cenários, especialmente no atual, em que mentiras 
são amplamente divulgadas como verdades, os arquivos têm um papel insubstituível para a proteção de 
documentos autênticos, para a garantia de direitos dos cidadãos e para o fortalecimento de valores éticos 
e democráticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA: A Revista do Arquivo agradece a disponibilidade de Ieda Pimenta Bernardes para esta entrevista e 
ressalta a importância para o leitor o acesso às suas palavras.

Foto: Divulgação/APESP

Vista panorâmica do Arquivo Público do Estado de São Paulo

“...os arquivos têm um papel 
insubstituível para a proteção de 
documentos autênticos, para a 
garantia de direitos dos cidadãos 
e para o fortalecimento de valores 
éticos e democráticos”
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Resumo
 
Examina conceitos fundamentais na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e na Lei de Acesso à 
Informação (LAI) no que se referem aos dados ou informações pessoais, utilizando como método a análise 
crítica e comparativa de ambas as leis. Contextualiza o cenário internacional no que tange à proteção de 
dados pessoais e ao acesso à informação, comparando-o com o cenário brasileiro. Discute como o acesso 
aos documentos de arquivo de caráter público que registram tais dados ou informações é tratado em 
cada uma das leis. Levanta, por fim, uma questão primordial ao tema: “Se a LAI trata sobre a restrição de 
acesso pelo prazo máximo de cem anos e a LGPD não, o que prevalece quando falamos do acesso a esses 
documentos públicos?”.

Palavras-chave: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Lei de Acesso à Informação. Dados pessoais. 
Informações pessoais. 
 
 
Abstract
 
This article examines key concepts in the Brazilian General Personal Data Protection Law (Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais - LGPD) and the Brazilian Access to Information Law (Lei de Acesso à Informação - 
LAI) regarding personal data or personal information, using as a method the critical and comparative analysis 
of both laws. Moreover, this article contextualizes the international scenario regarding the protection of 
personal data and access to information, comparing it with the Brazilian scenario. Discusses how access to 
public records that register personal data or personal information is handled in each law. Finally, it raises 
a key question: “If LAI deals with restricting access for a maximum of 100 years and LGPD does not, what 
prevails when we talk about access to these public records?”.

Keywords: Brazilian General Personal Data Protection Law. Brazilian Access to Information Law. Personal 
data. Personal information. 



23São Paulo, Ano V, Nº 9, p. 22-39, outubro de 2019

Revista do Arquivo                                                                   Artigos

1 Introdução
 
A promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) brasileira, no ano de 2018, abriu 
espaço para diversas discussões sobre a temática de proteção dos dados ou informações pessoais. Entre 
tais discussões, uma das principais reside na possível relação da LGPD com a já existente Lei de Acesso à 
Informação (LAI).

No que tange à citada lei de acesso, cabe pontuar que através do Decreto n º 9.690, de 23 de janeiro de 2019, 
sancionado pelo Vice-Presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão, no cargo de Presidente 
da República, sofreu alterações. Este decreto delegava competência de classificação da informação pública 
no grau de sigilo ultrassecreto a “[...] ocupantes de cargos em comissão do Grupo-DAS de nível 101.6 
ou superior, ou de hierarquia equivalente, e para os dirigentes máximos de autarquias, de fundações, de 
empresas públicas e de sociedades de economia mista [...]” (BRASIL, 2019a, não paginado).

A medida de delegação de competência no decreto foi criticada pela sociedade por figurar uma possibilidade 
de não transparência nas informações públicas, a principal frente da Lei de Acesso à Informação. Todavia, 
através do Decreto nº 9.716, de 26 de fevereiro de 2019, o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, 
revoga tal medida versada pelo decreto do mês anterior.

Nesse sentido, é fundamental esclarecermos que o acesso à informação sob tutela da administração pública 
está ligado diretamente ao Estado Democrático de Direito, tendo em vista a possibilidade de proporcionar 
aos cidadãos a participação ativa na sociedade. Assim, é dever do Estado fornecer mecanismos que facilitem, 
de forma eficiente, esse acesso. Diante disso, diferentes administrações públicas ao redor do mundo, como, 
por exemplo, o Reino Unido, vêm criando normativas que visam promover condições explícitas para o acesso 
à informação pública. Nessa linha de pensamento, o Brasil, através da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011, popularmente conhecida como a já citada Lei de Acesso à Informação, se insere.

Entretanto, para além do acesso, fez-se necessário pensar uma maneira de proteger os dados pessoais de 
cidadãos, já que a facilidade do acesso e da disseminação de informações pode resultar no vazamento e uso 
indevido desses dados, como revelado por uma investigação divulgada na mídia brasileira que constatou 
um grande esquema de venda de dados pessoais extraídos das bases de dados do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), das Forças Armadas e do Serviço Federal brasileiro.

A investigação e denúncia, veiculadas no mês de abril do ano de 2019, apontam uma série de sistemas e 
bases de dados online que armazenam dados e informações pessoais, tais como “[...] número de telefones, 
celulares ou fixos, CPF, RG, endereços, dados bancários, salário e ainda informações de parentes.” 
(BANDNEWS FM, 2019, não paginado), que são vendidos, principalmente, para o mercado de callcenter 
formado por empresas de telemarketing.
 
Baseado também em casos como o citado acima, que são alvo de investigação pela Polícia Federal brasileira 
desde o ano de 2018, por meio da operação denominada “Data Leak”, e, a exemplo de outros países, o 
Brasil sancionou, durante o governo do Presidente Michel Temer, a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 
- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
 
Portanto, o presente artigo tem como objetivo investigar a questão do acesso aos documentos de arquivo 
de caráter público que registram dados ou informações pessoais, a partir da análise da Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais e da Lei de Acesso à Informação.
 
Como procedimento metodológico, utilizamos a análise documental da LGPD e da LAI em caráter investigativo 
e crítico, de modo que foi possível identificar como o acesso aos documentos de arquivo de caráter público, 
portadores de dados pessoais, é abordado em cada uma destas leis. A análise proposta permitiu confrontar, 
relacionar e mapear o cenário legal que envolve o acesso aos documentos, contribuindo assim para uma 
discussão acerca do tema. 
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2. Apontamentos acerca do direito ao acesso à informação nos cenários internacio-
nal e brasileiro
 
O acesso à informação sob a guarda da administração pública é um direito inerente à democracia. Assim, é 
dever do Estado atender de forma eficiente as solicitações informacionais dos cidadãos.
 
Esse direito possui vantagens para a sociedade e para o Estado, de modo que traz diversos benefícios, 
tais como: prevenção da corrupção, respeito aos direitos fundamentais, fortalecimento da democracia, 
melhoria da gestão pública e melhoria do processo decisório (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2013).
 
Nessa perspectiva, questões sobre o acesso à informação vêm sendo debatidas ao redor do mundo e ao 
longo do tempo, resultando na necessidade de legislação específica que estabeleça regras nesse sentido.
 
Apesar de diferenças nas legislações de cada país, as diretrizes buscam atender aos seguintes preceitos: 
máxima divulgação, publicização de informações, promoção de um governo aberto, limitação das exceções, 
procedimentos que facilitem o acesso e moderação dos custos (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2013).
 
Do ponto de vista do cenário internacional, a noção de “liberdade de informação” foi reconhecida pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), pela primeira vez, em 1946, ao adotar a Resolução 59 (1) que 
afirmara que o direito à liberdade de informação é primordial (MENDEL, 2009). Segundo Mendel (2009), 
a Assembleia Geral da ONU, em 1948, adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos que, em seu 
artigo 19, propõe: “Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o 
direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração 
de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.” (UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS, 
1948, não paginado).
 
Em 1966, a Assembleia Geral da ONU adotou, com força de lei, o Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos, e, em julho de 2007, este foi ratificado por 160 países. Também em seu artigo 19, o Pacto garante 
a liberdade de procurar, receber e expandir informações e ideias de toda espécie (MENDEL, 2009).
 
Além da Declaração e do Tratado supracitados, o Brasil adotou outros atos internacionais referentes ao 
direito fundamental de acesso à informação, tais como: a Declaração Interamericana de Princípios de 
Liberdade de Expressão, promulgada em 2000 e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, 
promulgada em 2003 (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2013).
 
Além do reconhecimento internacional do direito de acesso à informação como fundamental e conceito-
chave para um Estado Democrático de Direito, outros fatores levaram ao crescimento de legislações que 
versam sobre esse direito, como, por exemplo, a redemocratização de vários países, além do desenvolvimento 
de novas tecnologias que mudaram a relação entre a informação e seu uso pelos cidadãos. 

2.1 Acesso à informação no Brasil
 
Em um Estado Democrático de Direito, o acesso à informação é essencial para garantir a transparência e a 
cidadania e é dever desse dar subsídios que garantam esse acesso, sendo a publicização da informação uma 
regra e o sigilo, exceção. 
 
No Brasil, após o regime civil militar (1964-1985) e com a redemocratização, promulgou-se a Constituição 
da República Federativa do Brasil em 1988, onde o direito à informação foi previsto no Título I - Dos Direitos 
e Garantias Fundamentais, Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, art. 5º:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...]
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional; 
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[...]
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado (BRASIL, 2016, p. 13-14, grifo nosso).

A partir da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, leis, decretos e portarias 
foram publicados sobre o acesso à informação pública, tais como: Lei nº 9.507/1997, que regulamenta 
o rito processual do habeas corpus; Lei nº 9.784/1999, que regulamenta o processo administrativo; 
Lei nº 10.520/2002, que criou os pregões presencial e eletrônico; Decreto nº 6.170/2007, que criou o 
SICONV - Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse e o Decreto nº 6.370/2008, que criou 
o cartão de pagamento do Governo Federal e extinguiu o fim das contas tipo “B” - suprimento de fundos 
(CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2013).
 
Entretanto, até a promulgação da Lei nº 12.527, em 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação 
(LAI), não havia dispositivo legal que normatizasse explicitamente as condições para acesso às informações 
produzidas ou detidas pelo Estado.

2.2 A Lei de Acesso à Informação (LAI)
 
A promulgação da Lei nº 12.527 propiciou condições para que os cidadãos possam buscar e acessar 
informações produzidas pela administração pública brasileira. Entretanto, o caminho pelo qual se deu a 
institucionalização do direito à informação pública foi longo. Segundo Jardim:

Desde 2009, quando o Poder Executivo remeteu à Câmara dos Deputados o projeto de 
lei 5228/2009 com o objetivo de regulamentar o acesso às informações públicas, ficou 
evidente a centralidade dos arquivos públicos e, sobretudo, da gestão da informação 
arquivística para a viabilização da proposta após a sua aprovação.  Durante o período em 
que o projeto tramitou na Câmara e, posteriormente, no Senado, essas características 
foram reiteradas, embora talvez insuficientemente. A comunidade arquivística, de forma 
geral, pouco participou desse processo pelas suas associações profissionais e instituições 
arquivísticas (JARDIM, 2013, p. 385).

Porém, somente em 18 de novembro de 2011, a lei foi sancionada pela então Presidenta da República 
Dilma Rousseff, reafirmando que “[...] o direito à informação é uma garantia constitucional e sua efetivação 
pressupõe a participação ativa do cidadão no Estado Democrático de Direito.” (BARROS; RODRIGUES, 2017, 
p. 294).
 
A LAI entrou em vigor em 16 de maio de 2012 tornando-se, assim, um mecanismo que permite que o cidadão 
participe ativamente da esfera pública, de modo que possibilita a luta contra corrupção e o fortalecimento 
da democracia. A partir do Decreto nº 7.724 de 2012, a LAI foi regulamentada (CONTROLADORIA GERAL DA 
UNIÃO, 2013).
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Figura 1 - Histórico de normativas sobre o direito à informação no Brasil

 
 
 

 
 

Fonte: CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (2013) 

É importante destacar que a LAI possui princípios e diretrizes orientadores, que garantem sua efetivação: 

I. Princípio da publicidade máxima: a abrangência do direito à informação deve ser ampla 
no tocante ao espectro de informações e órgãos envolvidos, bem como quanto aos 
indivíduos que poderão reivindicar esse direito;
2. Princípio da transparência ativa e a obrigação de publicar: os órgãos públicos têm a 
obrigação de publicar informações de interesse público, não basta atender apenas aos 
pedidos de informação. O ideal é que a quantidade de informações disponibilizadas 
proativamente aumente com o passar do tempo;
3. Princípio da abertura de dados: estímulo à disponibilização de dados em formato 
aberto;
4. Princípio da promoção de um governo aberto: os órgãos públicos precisam estimular a 
superação da cultura do sigilo e promover ativamente uma cultura de acesso;
5. Princípio da criação de procedimentos que facilitem o acesso: os pedidos de informação 
devem ser processados mediante procedimentos ágeis, de forma transparente e em 
linguagem de fácil compreensão, com a possibilidade de apresentação de recurso em 
caso de negativa da informação. (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2013, p. 13-14).

 
Através desses princípios e diretrizes, pode-se afirmar que a LAI é um marco para legislação brasileira, 
uma vez que fornece os meios necessários para que os cidadãos possam exercer o direito ao acesso à 
informação, respaldando-se sempre no acesso como regra.

3 A proteção de dados pessoais no cenário internacional
 
As novas tecnologias de informação e suas ferramentas permitem que informações sejam produzidas e 
disseminadas em tempo cada vez menor e globalmente, e com os dados pessoais isso não é diferente. 
Entretanto, por conter informações que podem ferir a intimidade e honra do titular desses dados, que 
são os cidadãos, existe a preocupação, cada vez maior, de criar mecanismos para protegê-los. Assim, 
instrumentos legais foram e estão sendo criados para resguardar os dados pessoais. Alguns exemplos serão 
demonstrados abaixo.
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3.1 Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OECD)
 
A OECD é uma organização composta por 36 países que busca promover a prosperidade e o combate 
à pobreza por meio de crescimento econômico e estabilidade financeira. Oficialmente, foi criada em 30 
de setembro de 1961, após a assinatura da nova Convenção da Organização para Cooperação Econômica 
Europeia (OCDE) em 14 de dezembro de 1960 (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 
DEVELOPMENT, 2018).
 
A Organização, no âmbito dos países membros, estabeleceu diretrizes, chamadas de Guidelines on the 
Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, que entraram em vigor em 23 de novembro 
de 1980. Essas diretrizes têm como objetivo limitar o acesso aos dados pessoais, tanto nos setores 
públicos quanto privados, de modo que esses só podiam ser acessados legalmente, de preferência com o 
consentimento do titular (MORGADO, 2009).

3.2 União Europeia 
 
A União Europeia promoveu, através do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, a Diretiva 
nº 95/45/EC de 24 de outubro de 1995 (MORGADO, 2009). Esse documento estabeleceu diretrizes para 
uniformização de tratamento de dados pessoais pelos Estados-membros. Em essência, estipulava que:

[...] os sistemas de processamento de dados pessoais são criados para servir ao homem 
e devem respeitar seus direitos individuais e sua liberdade. Esse processamento deve 
ser legal e justo aos indivíduos. Os dados pessoais processados devem ser adequados, 
relevantes e não excessivos para os propósitos a que se destinam, que devem ser 
explícitos e legítimos, e determinados ao tempo da coleta das informações. Para que 
o processamento de dados seja legal, deve, ainda mais, ser feito com o consentimento 
do indivíduo ou ser necessário para algumas atividades especificadas, como para o 
desempenho de uma tarefa de interesse público. (MORGADO, 2009, não paginado).

Assim, os dados pessoais não devem ser armazenados por mais tempo que o necessário, além da proibição 
do processamento de dados, com exceções, que revelem origem racial ou étnica, posições políticas, crenças 
religiosas e filosóficas, associação a sindicato, estado de saúde e estilo de vida sexual.

3.3 Reino Unido
 
No Reino Unido foi promulgado o Ato de Proteção de Dados (Data Protection Act 1998) em 16 de julho 
de 1998 (MORGADO, 2009). Esse ato estabeleceu as condições para o processamento de dados pessoais, 
sendo que estes: 

[...] devem ser obtidos para um ou mais propósitos especificados e legais e não devem ser 
processados de maneira incompatível com esses propósitos; os dados pessoais devem ser 
adequados, relevantes e não excessivos em relação aos propósitos para os quais eles são 
processados; devem ser precisos e mantidos atualizados; não devem ser guardados por 
tempo maior que o necessário; devem ser processados de acordo os direitos pessoais dos 
indivíduos; devem ser adotadas medidas técnicas e organizacionais para impedir acesso 
não autorizado, processamento ilegal, perda acidental, destruição ou dano aos dados; 
e os dados pessoais não devem ser transferidos para fora da Área Econômica Europeia, 
a não ser sob garantia de adequado nível de proteção aos direitos e liberdades dos 
indivíduos detentores. (MORGADO, 2009, não paginado).

Além disso, existe uma entidade que controla o processamento de dados, a Data Protection Commissioner, 
que tem como função supervisionar as atividades referentes ao processamento de dados.
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3.4 Brasil: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

Diante da necessidade de uma lei que abordasse a proteção de dados pessoais de modo a protegê-los, o 
governo brasileiro, pela figura do então Presidente da República, Michel Temer, sancionou a Lei nº 13.709, 
de 14 de agosto de 2018, conhecida por Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 
 
Até então, o Brasil não contava com legislação específica que abordasse a questão de proteção de dados 
pessoais. Entretanto, a Constituição de 1988, no artigo 5º, inciso X, estipula que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. (BRASIL, 
2016, p. 13).

Além da Constituição, a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que estabelece o Código Civil, apresenta 
em seu artigo 21 que “A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, 
adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.” (BRASIL, 
2002, não paginado).
 
Em 2014, entrou em vigor a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, o Marco Civil da Internet que estipula os 
princípios, garantias, direitos e deveres do uso da internet no Brasil. O artigo 11 trata da proteção de dados 
pessoais ao afirmar que:

Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento 
de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão 
e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território 
nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à 
privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos 
registros. (BRASIL, 2014, não paginado).

Observa-se que, apesar de normativas que contêm a proteção de dados pessoais em seu conteúdo, a forma 
que essa proteção é apresentada ainda era tímida. Assim, uma legislação que estabelecesse condições 
específicas para a proteção de dados pessoais era necessária, de modo que em agosto de 2018 foi 
sancionada, com vetos, pelo Presidente Michel Temer, a já citada Lei nº 13.709.
 
A LGPD tem origem no Projeto de Lei da Câmara dos Deputados, o PLC 53/2018, cuja iniciativa deu-se pelo 
Deputado Federal Milton Monti (PR/SP). Esse projeto foi aprovado em julho de 2018, por unanimidade e 
em regime de urgência, pelo Plenário do Senado. 
 
A lei foi pensada, principalmente, por causa do vazamento de dados de usuários do Facebook, coletadas 
pela empresa Cambridge Analytica e usados nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016 
(SENADO FEDERAL, 2018). 
 
O texto da lei traz garantia, aos cidadãos, de maior controle sobre suas informações pessoais, além de exigir 
o consentimento explícito do titular para a coleta e uso dos dados. Além disso, permite que o titular possa 
visualizar, corrigir e excluir os dados pessoais. Também abarca empresas com sede no exterior, desde que o 
tratamento de dados seja realizado em território nacional (SENADO FEDERAL, 2018).
 
Em 14 de agosto de 2018, Michel Temer sancionou a LGPD, que entraria em vigor em fevereiro de 2020. 
Entretanto, o presidente vetou algumas propostas, tais como a criação da Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados,

[...] depois de consultar os ministérios da Justiça; da Fazenda; da Transparência, 
Fiscalização e Controladoria-Geral da União; do Planejamento, Desenvolvimento e 
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Gestão; da Segurança Pública; da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; e o 
Banco Central.  A ANPD seria vinculada ao Ministério da Justiça e teria função de órgão 
regulador para fiscalizar as normas da nova lei, além de aplicar sanções. (SENADO 
FEDERAL, 2018, não paginado).

A justificativa alegada foi que a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados acarretaria “[...] 
inconstitucionalidade do processo legislativo por trazer vício de iniciativa.” (SENADO FEDERAL, 2018, não 
paginado). Da mesma maneira, também foi vetado o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais.
 
Todavia, a Medida Provisória n. 869, de 27 de dezembro de 2018, assinada ainda durante a gestão de 
Michel Temer, altera a LGPD. A ementa dessa medida modifica a

Lei nº 13.709, de 2018, para criar, como órgão da administração pública federal, a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, estabelecendo sua composição e 
suas competências e garantindo sua autonomia técnica. Altera a Lei nº 13. 502, de 2017, 
de forma a incluir a ANPD na estrutura da Presidência da República. Promove outras 
alterações na Lei nº 13. 709, de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais 
(BRASIL, 2018b, não paginado).

Em 1º de janeiro de 2019, o então Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sancionou essa medida 
provisória (MP). Dentre a criação da ANPD, a medida ainda exclui da lista de dados pessoais protegidos 
informações sobre elaboração de políticas públicas, prestação de serviços por órgãos estatais e pesquisa 
acadêmica. Além disso, o prazo para a LGPD entrar em vigor foi modificado, o que antes era fevereiro de 
2020, agora com a MP o prazo se estende por mais dois anos (SENADO FEDERAL, 2019).

O texto da MP foi apreciado e, após avaliação, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, 
em maio de 2019. Assim, a medida provisória originou a Lei 13.853, de 08 de julho de 2019, que dispõe 
sobre a proteção de dados e criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sancionada pelo 
presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa normativa insere as competências da ANPD, sendo: “[...] zelar pela 
proteção dos dados pessoais, elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais 
e da Privacidade e aplicar sanções em caso de tratamento de dados feito de forma irregular.” (SENADO 
FEDERAL, 2019, não paginado).

Apesar disso, o texto da lei sofreu vetos. O presidente Jair Messias Bolsonaro vetou o dispositivo que 
permitia que a ANPD cobrasse os serviços que fossem prestados. Outro veto foi a parte que “[...] proibia o 
poder público de compartilhar, com outros órgãos públicos ou com pessoas jurídicas de direito privado, os 
dados pessoais de requerentes que utilizaram a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 2011).” (SENADO 
FEDERAL, 2019, não paginado). Também foi vetado o dispositivo que ampliava as sanções administrativas 
aplicadas pela ANPD (SENADO FEDERAL, 2019).

Diante do exposto, vale ressaltar que a LGPD objetiva proporcionar um mecanismo legal, de modo a 
proteger os cidadãos e seus respectivos dados pessoais, dando condições de controle desses dados. Além 
de obrigar as entidades no cumprimento do conteúdo da lei, esta aplica sanções caso não seja cumprida. 
Dessa forma, uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados auxiliará no cumprimento e fiscalização do 
uso de dados pessoais. 

4 Relações conceituais entre a LGPD e a LAI

Embora escritas e aprovadas em contextos diferentes, a LGPD e a LAI carregam conceitos e definições que, 
se não exatamente iguais, podem ser relacionados ou até mesmo aproximados.

Nesta seção objetivamos a abordagem relacional entre os principais conceitos presentes em ambas as leis, 
e que fundamentam o desenvolvimento deste artigo.
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4.1 “Dado pessoal”, “Informação pessoal” e “Dado pessoal sensível”

A primeira relação possível está nos conceitos “dado pessoal” e “dado pessoal sensível”, contidos na LGPD, 
e o conceito de “informação pessoal” trazido pela LAI.

A partir da tabela a seguir, podemos visualizar, de forma clara, os conceitos presentes em cada lei e, assim, 
analisarmos a aproximação entre os mesmos.

Tabela 1 - “dado pessoal”, “informação pessoal” e “dado pessoal sensível” 

LGPD

(BRASIL, 2018a)

LAI

(BRASIL, 2011)
DADO PESSOAL:

“informação relacionada a pessoa natural identifi-
cada ou identificável” (Art. 5°, inciso I).

INFORMAÇÃO PESSOAL:

“aquela relacionada à pessoa natural identificada ou 
identificável” (Art. 4°, inciso IV);

“relativas à intimidade, vida privada, honra e ima-
gem” (Art. 31, § 1º).

DADO PESSOAL SENSÍVEL:

“dado pessoal sobre origem racial ou étnica, con-
vicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato 
ou a organização de caráter religioso, filosófico ou 
político, dado referente à saúde ou à vida sexual, 
dado genético ou biométrico, quando vinculado a 
uma pessoa natural” (Art. 5º, inciso II).

Não há na LAI conceito possível de ser relacionado a 
“dado pessoal sensível” da LGPD.

 
Fonte: elaborada pelos autores

Por meio da análise dos conceitos apresentados da tabela acima, observamos que as definições de “dado 
pessoal” e “informação pessoal” são análogas, sendo possível dizer que essas são sinônimas, principalmen-
te porque “dado pessoal” é conceituado como uma informação.

Com relação ao conceito de “informação pessoal”, a LAI também apresenta que essa informação é relativa 
à intimidade, vida privada, honra e imagem de uma pessoa natural e, embora não haja na referida lei um 
conceito possível de ser associado ao de “dado pessoal sensível”, entendemos que sua definição na LGPD 
abre espaço para o relacionarmos com o conceito de “informação pessoal” da LAI, visto que os dados pes-
soais de origem racial, convicção religiosa, opinião política, saúde, vida sexual, etc. têm direta ligação com 
a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas naturais. 

Nessa linha de pensamento, pode-se afirmar que o conceito de “informação pessoal” abordado pela LAI 
engloba os conceitos de “dado pessoal” e “dado pessoal sensível” da LGPD, sem diferenciação, o que abre 
espaço para dúvidas em torno do que de fato é uma informação pessoal “comum” e uma informação pesso-
al relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem. Nesse sentido, a LGPD parece preencher essa lacuna 
ao explicar qual a origem dos dados ou informações de caráter sensível.

4.2 “Banco de dados” e “Documento”

A relação entre os conceitos de “banco de dados” e “documento” é necessária quando compreendemos 
que os dados ou informações pessoais necessariamente precisam ser expressos em um suporte. Dessa 
forma, a tabela abaixo exprime as definições de tais conceitos em cada uma das leis.
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Tabela 2 - “banco de dados” e “documento”

LGPD

(BRASIL, 2018a)

LAI

(BRASIL, 2011)
BANCO DE DADOS:

“conjunto estruturado de dados pessoais, estabe-
lecido em um ou em vários locais, em suporte ele-
trônico ou físico” (Art. 5º, inciso IV).

DOCUMENTO:

“unidade de registro de informações, qualquer que 
seja o suporte ou formato” (Art. 4º, inciso II).

Fonte: elaborada pelos autores

A definição de “banco de dados” da LGPD nos permite entendê-lo como sendo um ou mais documentos, 
visto que um conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um suporte, prontamente nos re-
mete a diversos documentos que possuem esse formato, como uma ficha cadastral de um paciente médico, 
uma ficha de registro de um empregado ou um formulário de matrícula em uma instituição de ensino.

Comparando a definição de “banco de dados” da LGPD e de “documento” da LAI, podemos estabelecer 
uma relação de equivalência entre os conceitos, uma vez que ambos se referem a meios de registro de 
informações ou dados, seja em suporte eletrônico ou em suporte físico. 

4.3 “Tratamento” e “Tratamento da informação”

Os conceitos de “tratamento” da LGPD e de “tratamento da informação” da LAI carregam uma forte relação 
de analogia quando comparados, conforme podemos observar na tabela a seguir.

Tabela 3 - “tratamento” e “tratamento da informação”

LGPD

(BRASIL, 2018a)

LAI

(BRASIL, 2011)
TRATAMENTO:

“toda operação realizada com dados pessoais, 
como as que se referem a coleta, produção, recep-
ção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arqui-
vamento, armazenamento, eliminação, avaliação 
ou controle da informação, modificação, comuni-
cação, transferência, difusão ou extração” (Art. 5º, 
inciso X).

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO:

“conjunto de ações referentes à produção, recep-
ção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avaliação, destinação 
ou controle da informação” (Art. 4º, inciso V).

Fonte: elaborada pelos autores

A ideia de “tratamento” presente em ambas as definições remete a todo o processo que envolve o trato 
de um dado ou informação. O que se pode observar é que a operação que envolve o tratamento de dados 
parece mais ampla que o conjunto de ações que envolvem o tratamento de informações.

A tabela a seguir compara ações de tratamento de dados e informações em cada uma das leis:
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Tabela 4 - Tratamento: LGPD e LAI

TRATAMENTO
LGPD

(BRASIL, 2018a)

LAI

(BRASIL, 2011)
coleta -

produção produção
recepção recepção

classificação classificação
utilização utilização

acesso acesso
reprodução reprodução

- transporte
transmissão transmissão
distribuição distribuição

processamento -
arquivamento arquivamento

armazenamento armazenamento
eliminação eliminação

- avaliação
- destinação
- controle

avaliação ou controle da informação -
modificação -
comunicação -
transferência -

difusão -
extração -

Fonte: elaborada pelos autores

A verificação comparativa da tabela acima nos permite afirmar que:

• as ações de: “coleta”, “processamento”, “modificação”, “comunicação”, “transferência”, “difusão” e “ex-
tração” expostas na LGPD não são citadas na LAI;
• as ações de: “transporte” e “destinação” presentes na LAI não constam na LGPD; 
• e que as ações de: “avaliação” e “controle” entendidas de individualmente na LAI são apresentadas como 
sinônimo na LGPD na forma de: “avaliação ou controle da informação”.
 
As constatações apresentadas acima, a partir dos conceitos de “tratamento” e de “tratamento da informa-
ção”, nos fazem refletir sobre a possibilidade de estabelecimento de uma aproximação entre as definições 
desses conceitos, isso porque, ao passo que parecem se tratar de um mesmo conceito, ainda que sendo um 
a ampliação do outro, parecem também tratar-se de conceitos divergentes, visto que a ausência de ações 
na definição de um, comparado ao outro, abre espaço para uma dita divergência.
 
Contudo, para efeitos de desenvolvimento do objetivo deste artigo, entenderemos os conceitos aqui abor-
dados como sinônimos e por nós denominado de “tratamento de dados ou informações pessoais”.
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4.4 Agentes envolvidos
 
No que diz respeito aos dados ou informações pessoais, é necessário também entender quem a LGPD 
e a LAI definem como sendo os agentes envolvidos, ou seja, a quem as leis se destinam como forma de 
regulação.
 
É importante ressaltar que, enquanto a LGPD se preocupa em definir claramente os agentes envolvidos, a 
LAI discorre sobre o tema ao longo de seu texto, sem se prender a uma definição, como possui para outros 
conceitos, conforme pode ser observado na tabela 5.
 
Ademais, cabe colocar que, como o objeto deste artigo se restringe aos documentos públicos que registram 
dados pessoais, focaremos aqui no poder público.
 
A tabela a seguir apresenta as definições de “titular”, “controlador” e “operador”, abordadas pela LGPD e a 
equivalência dessas na LAI.

Tabela 5 - Agentes envolvidos na LGDP e na LAI

LGPD

(BRASIL, 2018a)

LAI

(BRASIL, 2011)
TITULAR:

“pessoa natural a quem se referem os dados pes-
soais que são objeto de tratamento” (Art. 5º, inciso 
V).

“pessoa” ou “pessoa natural” (citada no texto da 
lei).

CONTROLADOR:

“pessoa natural ou jurídica, de direito público ou 
privado, a quem competem as decisões referentes 
ao tratamento de dados pessoais” (Art. 5º, inciso 
VI).

“órgãos e entidades do poder público” (Art. 6º).

OPERADOR:

“pessoa natural ou jurídica, de direito público ou 
privado, que realiza o tratamento de dados pesso-
ais em nome do controlador” (Art. 5º, inciso VII). 

“agente público ou militar” (Art. 32).

Fonte: elaborada pelos autores

Como o foco da LAI é a informação como um todo, não apenas aquela de caráter pessoal, essa lei não se 
preocupa em definir quem é o titular da informação pessoal, como faz a LGPD. Porém, podemos compre-
ender, a partir do texto da LAI, que uma informação pessoal é aquela que se refere a uma pessoa natural. 
Para tanto, enquanto a LGPD chama este indivíduo de “titular”, a LAI apenas se refere como “pessoa” ou 
“pessoa natural”.
 
Em relação ao agente “controlador” definido pela LGPD, relacionamos o mesmo aos citados “órgãos e 
entidades do poder público” da LAI, uma vez que serão estes que definirão políticas e decisões para o tra-
tamento de dados ou informações pessoais. Assim, de acordo com a LAI: 

Art. 6º. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e 
procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:
[...]
III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua 
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. (BRASIL, 2011, 
não paginado, grifo nosso).
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Por fim, relaciona-se a figura do agente “operador” da LGPD ao “agente público e militar”, o servidor públi-
co, da LAI. De acordo com a LAI: 

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou 
militar: 
[...]
IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação 
sigilosa ou informação pessoal. (BRASIL, 2011, não paginado, grifo nosso).

Desse modo, no contexto em que se insere nosso universo de pesquisa, o “agente público ou militar” é o 
indivíduo responsável pelo tratamento dos dados ou informações pessoais em documentos de arquivo de 
caráter público.

5 O acesso na LGPD e na LAI
 
Inicialmente, cabe definir que, sendo os dados ou informações pessoais registrados em documentos públi-
cos, compreendemos que tais documentos são produtos de uma ação ou atividade de um órgão ou entida-
de pública, que envolve uma pessoa natural. Tal definição, então, relaciona-se ao conceito de “documento 
de arquivo” que, de acordo com Camargo e Bellotto (1996), é aquele que, independentemente da natureza 
ou do suporte, é reunido em um conjunto documental por acumulação natural ao longo das atividades de 
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas.
 
Assim, a abordagem aqui proposta visa analisar como o acesso a documentos de arquivo de caráter público 
é tratado na LGPD e na LAI. Para tanto, restringiremos o sentido de “tratamento” estabelecido na LGPD e de 
“tratamento da informação” apresentado na LAI à ação de “acesso”.
 
Isto posto, através da análise de ambas as leis, foi possível estabelecer seis categorias comuns de condições 
de acesso [tratamento] aos dados ou informações pessoais, sendo elas:
 
• CONSENTIMENTO DO TITULAR - se refere ao trecho das leis que abordam o acesso aos dados ou infor-
mações pessoais a partir do consentimento do titular ou da pessoa à qual esses dados ou informações se 
referem;
• JUDICIAL E LEGAL - das condições para acesso ligadas ao cumprimento de ordem judicial, obrigação legal 
ou ao exercício de direitos;
• INTERESSE PÚBLICO - apresentam-se os trechos das leis que se referem ao uso dos dados ou informações 
pessoais pela administração pública, ou seja, de interesse público;
• PESQUISA - uso dos dados ou informações pessoais por órgãos de pesquisa na realização de estudos e 
pesquisas científicas;
• DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO DA VIDA - da proteção aos direitos humanos e à vida do titular ou de 
terceiros;
• SAÚDE - trechos relativos ao acesso para a tutela de saúde, diagnóstico e tratamento médico;
• RESTRITO AOS AGENTES - acesso restrito aos interesses dos agentes envolvidos nos dados ou informações 
pessoais, sendo eles o titular, o controlador [órgãos e entidades do poder público] e o operador [agente 
público ou militar].

A tabela a seguir ilustra cada uma das categorias e os trechos correspondentes:
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Tabela 6 - Categorias de condições para acesso

LGPD

(BRASIL, 2018a)

LAI

(BRASIL, 2011)
CONSENTIMENTO DO TITULAR Art. 7º, inciso I Art. 31, § 1º, inciso II

JUDICIAL E LEGAL Art. 7º, incisos II e VI Art. 31, § 3º, inciso III
INTERESSE PÚBLICO Art. 7º, inciso III Art. 31, § 3º, inciso V

PESQUISA Art. 7º, inciso IV Art. 31, § 3º, inciso II
DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO DA VIDA Art. 7º, inciso VII Art. 31, § 3º, inciso IV

SAÚDE Art. 7º, inciso VIII Art. 31, § 3º, inciso I
RESTRITO AOS AGENTES Art. 7º, inciso IX Art. 31, § 1º, inciso I

Fonte: elaborada pelos autores

Das categorias aqui expostas, debruçaremo-nos principalmente nas de “consentimento do titular”, “pesqui-
sa” e de “restrito aos agentes” como meio de avaliarmos o impacto dessas no acesso aos documentos de 
arquivo públicos que registram dados ou informações pessoais. 
 
Em relação ao consentimento do titular, tanto a LGPD quanto a LAI autorizam o acesso aos dados ou infor-
mações pessoais, desde que consentidos pelo titular ou pessoa à qual se referem. Porém, a LGPD traz um 
detalhe que pode colocar em questão o acesso a esses dados ou informações, quando trata que:

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos 
dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição: [...]
VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas 
hipóteses previstas no art. 16 desta Lei [...] (BRASIL, 2018a, não paginado).

A eliminação citada no trecho da lei é a “[...] exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em 
banco de dados, independentemente do procedimento empregado [...]” (BRASIL, 2018a, não paginado). 
Contudo, o que a LGPD não deixa claro é se a eliminação deve ser feita a pedido do ti tular ou pelo contro- não deixa claro é se a eliminação deve ser feita a pedido do ti tular ou pelo contro-deve ser feita a pedido do titular ou pelo contro-
lador apenas com consentimento do titular. 
 
De toda forma, no que diz respeito à eliminação de documentos públicos, é preciso relacionarmos essa 
afirmativa ao que versa a Lei nº 8.159, de 1991, conhecida como “Lei de arquivos”, ao tratar que “A elimi-
nação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada mediante 
autorização da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência.” (BRASIL, 1991, não 
paginado), e, ainda, de acordo com o Código Penal:

Art. 305 - Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo 
alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor:
 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de um 
a cinco anos, e multa, se o documento é particular. (BRASIL, 1940, não paginado).

Assim, há de se considerar que, mesmo com o consentimento do titular, o documento de arquivo de caráter 
público que registra dados ou informações pessoais só pode, de fato, ser eliminado se estiver de acordo 
com a legislação que discorre sobre o tema, conforme apresentado acima.
 
Não obstante, cabe apresentar as hipóteses de exceção na eliminação de dados pessoais previstas na LGPD. 
De acordo com a referida lei:

Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no 
âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes 
finalidades:
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I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos 
dados pessoais;
III - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados 
dispostos nesta Lei; ou
IV - uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados 
os dados. (BRASIL, 2018a, não paginado, grifo nosso).

Por definição, “órgão de pesquisa”, segundo a LGPD, em seu artigo 5º, inciso XVIII, é:

[...] órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica 
de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com 
sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou 
estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou 
estatístico [...] (BRASIL, 2018a, não paginado).

Assim, para que os documentos de arquivo de caráter público que registram dados ou informações pessoais 
sejam preservados, para fins de pesquisa e estudo, atribui-se aos mesmos um valor de uso diferente daque-
le pelo qual o documento foi produzido, ou seja, a ação que o gerou.
 
Para explicar essa concepção, citamos Schellenberg (2006) que, ao tratar sobre a teoria dos valores dos do-
cumentos, defende a existência de dois valores: o primeiro diz respeito ao chamado “valor primário”, sendo 
esse significativo para o próprio órgão ou indivíduo produtor do documento e é, então, inerente à produção 
de documentos; já o segundo, refere-se ao denominado “valor secundário” que se trata do significado do 
documento para outros órgãos ou indivíduos, sendo esse um valor atribuído.
 
No que tange à categoria de “restrição aos agentes”, pode-se considerar que essa se ampara principalmen-
te no referido pela LAI em seu artigo 31, parágrafo 1, inciso I:

§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida 
privada, honra e imagem: 
I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo 
máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos 
legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem. (BRASIL, 2011, não paginado).

É possível relacionar este trecho ao inciso IX do artigo 7° da LGPD, que trata:

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes 
hipóteses:
[...]
IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, 
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam 
a proteção dos dados pessoais. (BRASIL, 2018a, não paginado).

A relação entre os trechos citados acima reside no fato de serem os dados ou informações pessoais ex-
clusivamente de interesse dos agentes envolvidos, que, no que diz respeito aos documentos públicos que 
registram dados ou informações pessoais, vem a ser o órgão ou entidade do poder público no qual tal do-
cumento foi produzido, além do próprio titular dos dados ou informações pessoais. 
 
A inconformidade que surge neste sentido é que se a LAI trata sobre a restrição de acesso pelo prazo má-
ximo de cem anos e a LGPD não, o que prevalece quando falamos do acesso irrestrito a esses documentos 
públicos? 
 
Por fim, a LGPD cita ainda, em seu artigo 8º, parágrafo 5º, que o titular do dado ou informação pessoal 
pode revogar o consentimento de acesso a qualquer momento, mediante manifestação expressa. Tal fato, 
portanto, nos faz questionar sobre o que se deve considerar quando um titular, ou seu familiar, revoga o 
acesso aos dados ou informações pessoais mesmo após os 100 (cem) anos de produção. Caso o dado ou 
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informação pessoal possa ferir a intimidade, vida privada, honra e imagem do titular, ou dos familiares do 
mesmo, deve-se, então, restringir o acesso? Ou então, deve-se apenas defender a premissa de que acesso 
pode ser fornecido desde que vedada a identificação da pessoa à qual os dados ou informações se referem?

6 Considerações finais
 
As explicitadas definições de “dado pessoal” e “dado pessoal sensível” pela LGPD e “informação pessoal” 
pela LAI nos permitem inferir que, enquanto a preocupação da primeira tende a abranger os dados pessoais 
de forma geral, a preocupação da segunda tende a ser mais conservadora e restrita, principalmente por 
este não ser o único enfoque da LAI.
 
Os dados ou informações pessoais registrados em documentos de arquivo de caráter público se encontram 
em um dito “limbo” legislativo para o operador de tratamento destes dados ou informações, muito porque 
as leis que versam sobre este tema possuem pontos de encontro e desencontro, abrindo espaço para um 
dúbio entendimento entre o direito de acesso aos documentos públicos e o direito à privacidade da pessoa 
sobre a qual os dados e informações registrados em documentos públicos se referem. 
 
A abordagem aqui proposta não se compromete a ser definitiva, mas sim subsidiar o diálogo acerca do 
tema, possibilitando que órgãos ou entidades públicas e os agentes públicos e militares que atuam em 
arquivos possuam mais um aparato crítico para lidar com a jurisprudência envolvida no tratamento dos 
documentos que aqui foram referidos.
 
O que podemos concluir, então, é que o acesso a tais documentos é permitido em qualquer momento ape-
nas diante do consentimento da pessoa (do titular) a(o) qual esses se referem (salvas as exceções expressas 
no artigo 31, parágrafo 3º, da LAI e no artigo 7° da LGPD). Porém, na forma do que é declarado na LAI, os 
documentos aqui abordados só podem, de fato, estar completamente acessíveis após 100 (cem) anos de 
produção. Tal fato, portanto, não se repete na LGPD, onde os documentos que registram dados pessoais 
nunca poderão estar acessíveis, a não ser pelas hipóteses expressas no já citado artigo 7º da lei. 
 
Desse modo, estamos tratando aqui de um acesso condicional, que deve considerar vários fatores, como 
a intenção de quem quer acessar tais documentos, o teor dos dados ou informações pessoais registradas 
nesses documentos e, ainda, qual instrumento legal vai fundamentar o acesso ou a restrição de acesso.

Financiamento
 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 
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A AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS ARQUIVOS E SUA IMPLICAÇÃO PARA O 
ENTENDIMENTO DA DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA

Increasing archives access and its implication for understanding archival description

Maria Blassioli Moraes I Mestre em História Social pela Universidade de São Paulo (2004) e especialista em 
Organização de Arquivos, Universidade de São Paulo (2005).

Resumo

O artigo analisa como a atividade de descrição arquivística está se adaptando frente às novas demandas 
de acesso aos arquivos. Para tanto, partimos da leitura da bibliografia especializada para buscar uma apro-
ximação aos conceitos de descrição arquivística, de acesso à informação e, ainda, para entender como se 
desenvolveu a produção das normas de descrição elaboradas desde os anos de 1980. Percebemos como 
a descrição tem sido utilizada para possibilitar o controle e o conhecimento sobre o arquivo por parte dos 
arquivistas e para possibilitar o acesso aos arquivos para públicos específicos. Diante deste panorama, le-
vantamos questões a respeito da necessidade de mudanças nas normas de descrição para que elas possam 
responder às atuais exigências de amplo acesso e concluímos que há a necessidade de produção de estu-
dos a respeito do usuário e do uso dos arquivos para que se possa repensar as normas de descrição. 

Palavras-chaves: Descrição arquivística. Acesso à informação. Ciclo vital

Abstract

The article analyzes the ways the activity of archival dscription is being adapted to the new demands for 
archives access. Therefore, we start by reading the specialized bibliography to explore the concepts of ar-
chival description and information access and to understand how the production of description norms has 
been developed since the 1980s. It’s perceived how the description has been used to enable archivists to 
control and acknowledge the archive and to enable archives access for specific users. Given this scenario, 
we raised questions concerning the need for changes in description norms so that they can respond to the 
current requirements for wide access and concluded that there is a demand for studies  regarding the user 
and the use of archives in order to rethink description guidelines.

Keywords: Archival description. Access to information. Life cycle
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Introdução

A abertura dos arquivos públicos para a sociedade transpareceu no final do século XVIII, inicialmente na 
França e em decorrência das transformações observadas a partir da Revolução Francesa (1789). Os ideais 
ressaltados durante a Revolução Francesa e relacionados ao fim do Antigo Regime, e a consequente inau-
guração da República, trouxeram à tona a ampliação de direitos para a sociedade francesa. Entre esses 
direitos, visualizaram-se aqueles relacionados ao acesso aos arquivos públicos, criação do arquivo nacional 
e responsabilização, do Estado, pela preservação da documentação produzida e acumulada pela adminis-
tração pública e também da documentação cartorial, referente às propriedades confiscadas. 

 
Rosseau e Couture (1998) e Schellenberg (2006) perceberam a importância da centralização dos arquivos, 
na França, com a criação do Arquivo Nacional, preservação dos registros da administração pública e na 
manutenção dos direitos das pessoas e das instituições. Além do Arquivo Nacional, foram criados também 
arquivos departamentais.

Esse movimento provocou ações correlatas em outros países como Portugal e Espanha que durante o sécu-
lo XIX também incorporaram os arquivos cartoriais em seus arquivos nacionais. (SILVA, 2009).
 
A Inglaterra, em 1838, criou seu arquivo central objetivando a preservação e o acesso aos documentos 
públicos e por iniciativa de historiadores. Assim, aconteceu também nos Estados Unidos, onde ainda no 
final do século XIX surgiram esforços para a criação do Arquivo Nacional, que, por fim, foi erigido somente 
em 1934.1

 
Também datado do final do século XIX, o Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos, elaborado pelos ar-
quivistas holandeses Muller, Feith e Fruin (1973), apresentou importantes orientações para o tratamento 
dos arquivos, constituindo-se como referência para a cristalização da arquivística e indicando sua indepen-
dência em relação às outras áreas do conhecimento como a História. Ruptura que só viria a acontecer de 
fato no século XX. Segundo Armando Malheiro da Silva, “aspectos que em nossos dias são considerados 
essenciais, como o conceito de arquivo, a organização dos documentos, a descrição, os inventários, o uso 
de normas etc., estão todos eles tratados nesta obra”. (SILVA, 2009, p.115). Lúcia Maria Velloso de Oliveira 
(2010) destacou que os arquivistas holandeses apontaram a necessidade de normalização da descrição 
arquivística, visando à produção de instrumentos de pesquisa para facilitar a busca e o controle dos ar-
quivos. O Manual informa que à descrição “cumpre, contudo, facilitar e simplificar ao máximo a consulta 
do arquivo. Para tanto, há vários meios: índices, calendários, códices diplomáticos, etc.” (MULLER; FEITH; 
FRUIN, 1973, p. 79). O inventário, no entanto, será o instrumento mais importante que representará as 
séries documentais e funcionará como um guia ao pesquisador.    
 
A iniciativa francesa foi importante ao apresentar a necessidade de se abrir os arquivos públicos para a so-
ciedade e esta percepção foi rapidamente incorporada pelas demais nações européias. Nos séculos XIX e XX 
sucederam-se diversas ações no sentido de produzir instrumentos de pesquisas como guias, inventários e 
catálogos que permitiriam melhorar o acesso aos historiadores, pesquisadores que até então estavam mais 
presentes nos arquivos.

Somente a partir da segunda metade do século XX que observamos uma discussão mais acalorada em 
relação à normalização da descrição arquivística. Países como Inglaterra, Canadá e Estados Unidos procu-
raram produzir normas para a produção de instrumentos de pesquisa. Também datam do século passado 
os debates e avanços relativos à avaliação documental, sendo que, neste cenário, a produção, a acumu-
lação e as transferências de documentos produzidos durante e posteriormente às duas grandes guerras 
mundiais (1914-1918 e 1939-1945) motivaram esta reflexão e a elaboração de saídas para a resolução de 
problemas relacionados à acumulação de documentos. Tivemos como resultado a criação do arquivo inter-
mediário e a elaboração de critérios para a eliminação de documentos e para sua preservação permanente 
(SCHELLENBERG, 2006). 

Desde meados do século XX, a proliferação de novas tecnologias tem interferido na forma de organização 

1 Sobre o desenvolvimento dos arquivos públicos nos Estados Unidos da América, ver SCHELLENBERG, T. R. Arquivos modernos: princípios e técni-
cas. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
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e de difusão dos arquivos. Sistemas de informação para gerenciar documentos e conteúdos, equipamentos 
que realizam a reprodução de documentos, a produção de documentos nato-digitais, entre outros aspectos 
referentes às novas tecnologias têm transformado, sobretudo, demandas relacionadas ao acesso. 
 
Entre final do século XX e início do XXI, a demanda de pesquisa aos arquivos se ampliou significativamente, 
incentivada, em grande parte, pela legislação relativa ao direito de acesso à informação e pela implemen-
tação das novas tecnologias da informação. Este cenário trouxe, aos arquivos, usuários para além dos pes-
quisadores acadêmicos das áreas das humanidades que eram considerados usuais e, ainda, a necessidade 
de pesquisa aos arquivos em fases corrente e intermediária. 
 
Mostra-se imperativo compreender quais são as consequências dessas mudanças para a descrição dos 
documentos e como a descrição se adaptará às demandas de acesso e ao mesmo tempo preservará os 
princípios que norteiam a ciência dos arquivos. A descrição dos arquivos, desenvolvida sob o modelo do 
ciclo vital, não surge como uma atividade realizada desde o momento de produção do documento. Há ur-
gência no desenvolvimento de estudos que identifiquem as necessidades do novo público dos arquivos e 
de normas de descrição que favoreçam o acesso.
 
 
Descrição arquivística

Luciana Duranti (1993) investigou a origem do conceito de descrição arquivística e sua evolução, objetivan-
do compreender se a descrição era uma função da arquivística. Esclareceu que o termo começou a ser usa-
do na década de 1970, quando no glossário da Society of American Archivists (SAA), em 1974, foi definido 
como “o processo de estabelecer controle intelectual do acervo através da elaboração de instrumento de 
pesquisa” (EVANS, 1974, apud DURANTI, 1993, p. 47, tradução nossa )2.
 
A partir desta definição, outras surgiram e que mencionaram a necessidade da descrição para fins de con-
trole e de acesso aos arquivos, mas nem todas as definições incluíam a elaboração de produtos como os 
instrumentos de consulta.
 
Segundo Duranti, até o século XVIII os documentos eram descritos por item e diversas vezes, nos arquivos, 
constituíram-se conjuntos de documentos considerados importantes para a pesquisa e que eram retirados 
de seus fundos para formarem o que era chamado de “miscelânea”. Esta descrição respeitava um arranjo 
definido por uma organização por assunto ou por ordem cronológica.
 
A partir do século XIX, a descrição ganha outro entendimento quando o desenvolvimento do princípio de 
respeito aos fundos e da ordem de origem trouxeram consequências para a descrição que passou a ser feita 
de acordo com este arranjo, preservando o contexto de produção, a história arquivística e a relação entre 
os documentos de um mesmo fundo. 
 
Segundo a autora, já no século XX outros aspectos foram responsáveis ainda pela revisão do conceito de 
descrição e que são o grande volume de documentos com o qual os arquivistas tinham que lidar e a cres-
cente demanda de acesso provinda de um público cada vez mais amplo e geral. Duranti concluiu sua refle-
xão, publicada em 1993, afirmando que a descrição não é uma função da arquivística e que é, sim, atividade 
que serve às funções de comunicação e de preservação. Entende que é em decorrência disto que a descri-
ção não apresentou um conceito universalmente reconhecido e que não obteve progresso constante em 
seu uso. 
 
O Dicionário de Terminologia Arquivística organizado por Heloísa L. Bellotto e por Ana Maria Camargo e 
publicado em 1996, definiu descrição como o “conjunto de procedimentos que, a partir de elementos 
formais e de conteúdo, permite a identificação dos documentos e a elaboração dos instrumentos de pes-
quisa” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p.23); o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, publicado 
pelo Arquivo Nacional, em 2005, definiu descrição como o “conjunto de procedimentos que leva em con-
ta os elementos formais e de conteúdo dos documentos para elaboração de instrumentos de pesquisa” 
(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.67). Apesar da semelhança entre as duas definições, podemos apontar uma 

2 “the process of establishing intellectual control over holdings through the preparation of finding aids”.
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diferença significativa e que se relaciona à identificação dos documentos, que consta na definição do dicio-
nário elaborado por Camargo e Bellotto. Pensar na identificação dos documentos e na produção dos instru-
mentos de pesquisa como atividades da descrição indica compreendê-la como um processo, pois existe um 
longo caminho que se deve percorrer entre a identificação documental e a produção de tais instrumentos. 
Já o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística sugere que a produção de instrumentos de pesquisa 
é o objetivo da descrição arquivística.

Como bem indicou Flávia Carneiro Leão (2006), na literatura arquivística é possível apreender algumas con-
cepções sobre o conceito de descrição arquivística. Segundo a autora, a descrição arquivística se apresenta 
ora como um processo; ora como atividade focada na produção de instrumentos de pesquisa e ainda com 
a finalidade de facilitar o acesso ao conteúdo dos documentos. 

Flávia Carneiro Leão discutiu, em sua pesquisa, a respeito do conceito de descrição arquivística frente 
ao processo de normalização da descrição que culminou na produção da Norma Geral Internacional de 
Descrição Arquivística - ISAD (G), na década de 1990. A Autora destacou justamente as mudanças advindas 
da organização arquivística que passaram a orientar a forma de produção dos instrumentos de pesquisa, 
ou seja, não seriam mais as linhas de pesquisas ou os interesses dos pesquisadores que definiriam como 
seriam elaborados os instrumentos, mas sim a organização dos conjuntos documentais segundo sua prove-
niência e ordem original. Também segundo a autora, o momento atual em que se apresentam ferramentas 
tecnológicas capazes de difundir documentos e informações atingem número cada vez maior e mais diver-
sificado de usuários. Portanto, em face destes aspectos, justifica-se a necessidade de normalização da pro-
dução dos instrumentos de pesquisa. Para Flávia Carneiro Leão, a descrição é um processo que tem como 
objetivo a preservação de significado, o exercício de controle e a provisão de acesso e são os instrumentos 
de pesquisa que permitem atingir estes objetivos. 
 
Antonia Heredia Herrera definiu a descrição arquivística como “o processo de análise dos documentos de 
arquivo ou de seus agrupamentos materializados em representações que permitam sua identificação e lo-
calização e a recuperação para a gestão ou a pesquisa.”3 (HEREDIA HERRERA, 1991, p. 302, tradução nossa).
 
Para a autora, a descrição deveria ocorrer, nos arquivos, em seus níveis mais gerais como fundos e séries 
documentais primordialmente e, caso seja possível e necessário, poderia se chegar a uma descrição dos 
itens documentais em catálogos. Seria importante, neste entendimento, preservar a organização hierarqui-
zada dos arquivos e, portanto, sua estrutura multinível.

Parece equivocado estabelecer o primeiro nível de descrição a partir do documento, 
materializado em um catálogo. Perdemos muito tempo insistindo que é necessário ir 
do geral ao particular, oferecendo uma visão de conjunto para em seguida decrescer. O 
catálogo é a etapa final da descrição e, portanto, estará no terceiro nível. Não podemos 
deixar de planejar que para os arquivistas, o objeto imediato é o arquivo e o mediato é o 
documento.4 (HEREDIA HERRERA, 1991, p. 307, tradução nossa).

Apesar de considerar a descrição como um processo de análise dos documentos que permite sua identifi-
cação, localização e recuperação e que pode servir tanto para a administração quanto aos pesquisadores, 
Heredia Herrera discorreu longamente sobre a descrição dos arquivos históricos ou permanentes que te-
riam seu uso atrelado diretamente à pesquisa científica. A elaboração de instrumentos de descrição per-
mitiria o acesso destes pesquisadores, além do que possibilitaria maior controle do arquivo por parte dos 
arquivistas.
 
Já aos arquivos administrativos, em fase corrente e intermediária, a descrição serviria para otimizar a ad-
ministração da instituição. Heredia Herrera aponta que a descrição adequada desse grande volume de 

3 “el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones materializado em representaciones que permitan su identificación y 
localización y la recuperación para la gestión o la investigación.”
4 “Me parece equivocado establecer el primer nível de descripción a partir del documento, materializado en un catálogo. Llevamos mucho insis-
tiendo en que hay que ir de lo general a lo particular, ofreciendo una visión de conjunto para descender luego. El catálogo es el estadio final de 
la descripción y por tanto estará en el tercer nivel. No podemos dejar de planearmos que para los archiveros el objeto inmediato es el archivo, el 
mediato, los documentos” 
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documentos economizaria esforço e facilitaria a gestão de tal maneira que a Administração seria mais eficaz 
e os administrados estariam melhor servidos.5 (HEREDIA HERRERA, 1991, p.309, tradução nossa).

Percebemos, então, que para a autora a descrição se aplicaria ao arquivo em suas diferentes fases, mas não 
se daria como um processo que se desenvolveria continuamente durante todo seu ciclo de vida. 

Theodore R. Schellenberg (2006) apresentou que a descrição seria aplicada ao arquivo em suas diferentes 
fases e ainda em diferentes atividades. Há a descrição aos documentos no momento de sua avaliação para 
eliminação ou guarda permanente e há a descrição dos documentos para busca. Mas, esta descrição não 
transparece como um processo contínuo que acompanharia o documento durante sua vida, embora apon-
te que a descrição para referência possa absorver elementos da descrição para a avaliação.

Segundo Theodore R. Schellenberg (2006, P. 289), “o material de arquivo é, em geral, descrito em termos 
de sua autoria, tipo, título e estrutura, quer as unidades a serem descritas sejam grandes ou pequenas.” 
 
Em sua análise de diferentes instrumentos de pesquisas utilizados em arquivos na Inglaterra, Alemanha, 
França e Estados Unidos, o autor notou que as descrições, em grande parte, respeitavam o arranjo atribu-
ído aos arquivos. Observou a organização dos arquivos em grupos documentais e estes, por sua vez, em 
séries e, os instrumentos de pesquisa se traduziam em inventários e guias, mas também notou a existência 
de listas de documentos, nos quais se identificavam os itens ou peças. 
 
Não havia naquele momento, meados do século XX, uma normalização para a descrição dos arquivos, mas 
as descrições naqueles arquivos, analisados por Theodore R. Schellenberg, partiam dos grandes grupos e 
respeitavam seu arranjo. O autor destacou ainda que, no Arquivo Nacional, nos Estados Unidos, levou-se 
em consideração aspectos relacionados à proveniência e à pertinência.          

Heloísa Bellotto (2007) observou, assim como Leão, aspectos positivos na normalização da descrição arqui-
vística proposta pela ISAD (G), uma vez que a norma propõe a descrição multinível, respeitando os níveis 
hierárquicos estabelecidos pela classificação e que o uso da norma facilitaria o entendimento das informa-
ções pelas diferentes instituições que a adotarem.         

A autora percebe a descrição como atividade específica do arquivo permanente que necessita traduzir os 
conjuntos documentais em representações para possibilitar o acesso aos pesquisadores acadêmicos. “Os 
conteúdos, as tipificações das espécies documentais, as datas-baliza, as subscrições, as relações orgânicas 
entre os documentos e as ligações entre função e espécie, enfim, todos os elementos ligados às informa-
ções de interesse do historiador é que serão objeto do trabalho descritivo”. (BELLOTTO, 2007, p. 174). Todas 
as informações referentes à descrição dos documentos e destacadas pela autora sugerem o processo de 
trabalho desenvolvido pelo arquivista que, para tanto, acaba por se especializar nesta atividade que tem 
por objetivo produzir os instrumentos de pesquisa.
 
Segundo Heloísa Bellotto, os arquivos correntes utilizam outros instrumentos de gestão, como os planos de 
classificação e as tabelas de temporalidade, para busca e controle do acervo. Afirma também que caberiam 
aos arquivos em idade corrente as atividades de indexação e de controle de vocabulário.
 
Em decorrência das transformações tecnológicas que têm imposto mudanças na forma de produção e trâ-
mite de documentos, de acesso e em relação ao público interessado nos arquivos, Heloísa Bellotto levantou 
questões importantes que precisam ser resgatadas e debatidas:

 
Existe perplexidade não só com relação à quantidade de documentos, mas também com a própria tipologia 
documental. Uma gama infinita de novos testemunhos, de novas fontes que se abrem à pesquisa histórica 
começa a desafiar a família dos instrumentos de pesquisa e a sua estrutura clássica. Será que guias, inventários, 
catálogos e índices tradicionais refletem as novas fontes, as inquietações dos novos pesquisadores e as novas 
temáticas da história? Até onde a informática agilizará os meios de busca? Por outro lado, os documentos 
legíveis por máquinas chegarão a ser rotineiros no trabalho arquivístico? (BELLOTTO, 2007, p. 177)

5 La descripción adecuada de ese gran volumen documental ahorraría esfuerzo y facilitaría la gestión de tal manera que la Administración sería más 
eficaz y los administrados estarían mejor servidos”.
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Antonia Heredia Herrera não chegou a questionar se os instrumentos de descrição existentes respondem 
à demanda da pesquisa frente a realidade cada vez mais evidente que traz em seu bojo a grande produção 
de documentos e a necessidade de controle e acesso aos mesmos. Entretanto, demonstrou inquietação 
em relação ao crescimento da demanda de pesquisa e a morosidade na produção destes instrumentos que 
não conseguem acompanhar a ampliação do número de pesquisas. Para isto, a autora indicou que há a ne-
cessidade de elaboração de planejamento para a descrição do arquivo, ou seja, um programa de descrição 
deveria resolver o problema.

Heredia Herrera verificou que a normalização da descrição seria importante para facilitar a tarefa dos arqui-
vistas que se ocupam desta atividade. Afirmou que a normalização da descrição deve respeitar os diferentes 
níveis de organização do fundo de arquivo. 
 
Lúcia Maria Velloso de Oliveira, em sua pesquisa sobre a descrição arquivística no âmbito dos arquivos 
pessoais, apresentou uma percepção mais crítica em relação à normalização da descrição. Ao contrário de 
Heredia Herrera, Bellotto e Leão, a autora acredita que as normas que orientam a elaboração dos instru-
mentos podem engessar a atividade da pesquisa científica que está atrelada à atividade da descrição, fazen-
do com que se torne puramente mecânica. Para Oliveira, todo arquivista deve também ser um pesquisador. 
Por outro lado, esta indicação se aproxima da afirmação de Bellotto de que o trabalho da descrição exige 
grande dedicação do profissional de arquivo, pois exige profundo conhecimento do arquivo.
 
Oliveira, assim como Heredia Herrera, Bellotto e Leão, também afirma que a descrição é um processo, mas 
mencionou ainda que este processo abrange todo o ciclo de vida do documento e não somente aqueles em 
idade permanente e que tem como objetivo a produção de conhecimento sobre o acervo. Segundo a au-
tora, “descrição arquivística é uma representação produzida pelo arquivista, decorrente de um processo de 
pesquisa, com metodologia e métodos próprios da arquivologia, que objetiva a produção de conhecimento 
sobre os arquivos e o acesso aos mesmos”. (OLIVEIRA, 2010, p.11).
 
Por outro lado, Oliveira reconhece que o uso cada vez mais recorrente dos meios informáticos exige certa 
padronização para a transmissão da informação e melhor comunicação com o usuário. Neste sentido, o uso 
do vocabulário controlado seria amplamente benéfico. 
 
“A definição de termos, sua conceituação e sua aplicação nas bases de dados sobre acervos  - mesmo em ca-
madas não aparentes para o usuário  - possibilitam maior rapidez no processo de busca e oferece resultados 
relevantes que atendem às necessidades informacionais do usuário” (OLIVEIRA, 2010, p. 61).
 
Oliveira procura demonstrar a complexidade do processo de descrição e argumenta no sentido de que seu 
fim não é unicamente a produção de instrumentos de pesquisa, mas a construção de conhecimento sobre 
os arquivos e o acesso aos mesmos. Entretanto, Bellotto também apresentou uma série de tarefas que 
fazem parte do processo de elaboração da descrição e que para serem realizadas necessitam de pesquisa 
e de aprofundamento sobre o contexto de produção do acervo, sobre a identificação das tipologias, entre 
outros aspectos. Para Oliveira, entre as atribuições encontradas na descrição consta a análise tipológica, 
reconstrução do contexto arquivístico em seus principais eixos, a produção de um vocabulário controlado, 
de glossário e a pesquisa genealógica.
 
Outro aspecto que é necessário ressaltar em relação à descrição é a menção feita por Heredia Herrera, 
Schellenberg e Oliveira sobre a necessidade de construção de um programa de descrição e, da política de 
descrição, mencionada por Bellotto. Há consenso de que o planejamento das atividades de descrição deve 
responder a critérios relacionados à demanda do usuário, estado de conservação dos documentos, forma-
ção dos profissionais envolvidos e recursos financeiros de que dispõe a instituição.
 
Jean-Yves Rousseau e Carol Couture (1998) percebem a produção de instrumentos de gestão, para o arqui-
vista e os de referência, para o pesquisador, como o objetivo da atividade de descrição. Entre os principais 
instrumentos de gestão, os autores destacaram o guia de gestão dos arquivos, o controle de autoridade, o 
tesauro, tabela de seleção, inventário dos documentos com diagnóstico das necessidades, listas de contro-
le, quadro geral de classificação, registro de entradas no acervo e o guia de classificação oficial. Ressaltam 
que muitos dos instrumentos podem servir tanto para o pesquisador quanto para o arquivista. Entre os 
instrumentos de referência constam os guias, repertórios, inventários, catálogos e índices.  
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Neste início de século XXI somos obrigados a nos debruçar sobre o conceito de acesso aos arquivos. 
 
O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p.19) definiu acesso como “1. possibilidade de 
consulta a documentos e informações e, 2. função arquivística destinada a tornar acessíveis os documentos 
e a promover sua utilização.”
 
A partir de 2010, um Grupo de Trabalho, ligado ao Conselho Internacional de Arquivos (CIA)6, começou 
a elaborar o documento “Princípios de Acesso aos Arquivos”, publicado em 2012. Para sua elaboração, o 
presente documento destacou a importância de outros que o antecederam como o Outline of a Standard 
European Policy on Access to Archives, produzido em início dos anos de 1990 e adotado pelo CIA em 1997. 
Outros documentos como o Código de Ética (1996) e a Declaração Universal sobre os Arquivos (2010) tam-
bém trouxeram pontos que firmaram a importância em se garantir o acesso aos arquivos.   
 
Portanto, a reflexão a respeito do acesso aos arquivos é algo recente, e são também recentes as produções 
das primeiras normas para descrição dos arquivos que datam dos anos de 1980 e 1990. 
 
Em “Princípios de Acesso aos Arquivos” (2012), o primeiro princípio trata do direito ao acesso público aos 
arquivos de órgãos públicos e afirma que o acesso é fundamental para o fortalecimento da democracia, 
para a responsabilização, boa governança e engajamento cívico. Afirmou ainda que “todos os arquivos 
de órgãos públicos são abertos ao público, a menos que se enquadrem numa exceção legal” (CONSELHO 
INERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2012, p.13).
 
Entendemos que para que a sociedade exerça o controle das contas públicas e do uso dos recursos finan-
ceiros é primordial que os arquivos estejam acessíveis desde o momento de sua produção e acumulação. 
Entretanto, na introdução dos Princípios, há a menção de que “os Princípios assumem que os arquivistas 
estão comprometidos, de modo proativo, com a transferência de documentos de valor permanente para a 
custódia arquivística, quando o acesso se torna mais prontamente franqueado ao público do que sob cus-
tódia do órgão de origem” (CONSELHO INERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2012, p.10).
 
Segundo Schellenberg (2006), o acesso aos arquivos possibilitou o desenvolvimento de pesquisa acadêmi-
ca, mas mesmo para a realização desta pesquisa deveria ser respeitado o prazo relacionado à segurança do 
Estado e à intimidade e honra da pessoa. O autor descreve com maior profundidade e preocupação sobre 
as possíveis situações relacionadas à restrição aos documentos de arquivo do que sobre a abertura dos 
mesmos ao acesso. Também o item a respeito do acesso é abordado em tópico diferente do que trata da 
descrição arquivística.   
 
Havia, portanto, consenso entre os autores sobre o entendimento de que o acesso estava relacionado ao 
arquivo em idade permanente e que seria promovido por instituições responsáveis pela custódia destes 
arquivos e que seria ainda realizado através da produção e divulgação dos instrumentos de pesquisa.
 
Alguns dos autores sobre o qual discorremos questionaram a eficácia dos atuais instrumentos de pesquisa 
como guias, inventários, catálogos e índices. Ou seja, estes instrumentos não corresponderiam às necessi-
dades de busca com precisão e também não conseguiriam conceder acesso com rapidez, aos acervos cada 
vez mais volumosos.
 
Percebemos, também, que apesar de entenderem a descrição como um processo, esta não se mostra como 
ação contínua que se estenderia desde a produção do documento, mas se atrelaria ao arquivo em idade 
permanente e estaria voltada para o público composto por pesquisadores acadêmicos como os historiado-
res. A descrição transparecia, portanto, como atividade que tinha por fim possibilitar o acesso a um público 
representado, primordialmente, pelos pesquisadores acadêmicos.  
 
Todos parecem concordar que a descrição deve respeitar a classificação dos documentos e que deve privi-
legiar primeiramente o nível mais geral do arranjo, o de fundo. 
 
Geoffrey Yeo (2017) ao tecer um profundo debate a respeito da descrição arquivística ressaltou os 

6 O Conselho Internacional de Arquivos (CIA) foi criado em 1948.
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questionamentos que especialistas canadenses e australianos, defensores do record continuum, estão for-
mulando sobre o que chamam de descrição retrospectiva. As críticas e os questionamentos são atribuídos 
ao modelo de descrição utilizado pelos adeptos do ciclo vital e que descrevem os arquivos quando recolhi-
dos aos depósitos de guarda permanente. O resultado disto é que se observa um grande volume de docu-
mentos que se concentra nos arquivos e aguarda a descrição para posteriormente serem disponibilizados 
para consulta. 
 
Ao analisar como está se desenvolvendo a descrição de documentos eletrônicos, Jean Dryden (1995) ano-
tou que esta atividade ainda apresenta uma evolução lenta se comparada com demais aspectos relaciona-
dos aos documentos eletrônicos. Ao estudar como a descrição se apresenta em três instituições custodia-
doras de arquivos eletrônicos nos Estados Unidos e no Canadá7, o autor verificou que as mesmas produzem 
informações e produtos de descrição, mas que esta produção é fragmentada e não se encontra integrada 
em uma única função. 
 
Dryden lembra ainda que hoje já se reconhece que a descrição é um processo contínuo, independentemen-
te do “meio” dos documentos e que, uma vez que os documentos eletrônicos não podem ser analisados 
somente por exame visual, há a necessidade de se coletar informações descritivas produzidas desde o mo-
mento de transferência dos documentos. O autor também apresentou que diferentes elementos de des-
crição e produtos serão necessários e segundo os diferentes tipos de documentos eletrônicos e, particular-
mente, no nível mais baixo de descrição. Apontou, ainda, que as atuais normas de descrição não abarcam a 
descrição de aspectos dos documentos eletrônicos, o que exige a reflexão sobre novos produtos e práticas 
para descrição destes documentos. Mencionou que documentos eletrônicos apresentam muitas diferenças 
em relação ao documento tradicional, mas que ainda assim não devem ser observados de forma isolada.   
 
 
Normalização da descrição arquivística 
 
A partir da década de 1980, foram elaboradas as primeiras normas de descrição arquivística e que sofre-
ram influência das normas de descrição da biblioteconomia, embora tenham incorporado o respeito aos 
fundos, o princípio da proveniência e a descrição multinível em suas orientações. Percebemos que todo o 
amadurecimento da arquivística passou bem próximo às técnicas adotadas pela biblioteconomia quando 
normas como Anglo-American Catalogue Rules (AACR2) e Machine Readable Catalogue (MARC) orien-
taram a produção das normas para descrição de arquivos. Partindo da descrição de itens, estas normas 
passaram a propor a descrição dos conjuntos documentais, aproximando-se cada vez mais da lógica de 
organização dos arquivos. Em 1983, foi publicada uma versão da MARC para documentos arquivísticos, o 
Archival and Manuscripts Control (MARC AMC) e também o Archives, Personal Papers and Manuscripts 
(APPM).  
 
Em 1986, foi publicada a primeira versão do Manual of Archival Description (MAD), proposta pelo Reino 
Unido e coordenado por Michael Cook que, em 2000, ganhou sua terceira versão. Em 1990, foi lançada 
a primeira versão da norma canadense, Rules For Archival Description (RAD), organizada pelo Bureau of 
Canadian Archivists. Em um segundo momento, em 2001, norte-americanos e canadenses se reuniram 
para elaborar uma norma em comum e deste trabalho resultou, em 2004, a publicação da norma norte-
-americana Describing Archives: a Content Standart - DACS e em revisões na RAD. Também em 2004 a RAD2 
foi disponibilizada para consulta e apontamentos e, desta discussão foi publicada, em 2008, outra versão da 
norma. A DACS ganhou uma segunda edição em 2013.
 
Ainda em final da década de 1980, teve início uma série de discussões e articulações que culminou na 
elaboração da primeira versão da Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística, ISAD (G), em 1994, 
trabalho realizado pela Comissão ad hoc de Normas de Descrição, submetida ao Conselho Internacional de 
Arquivos – CIA. No ano de 2000, foi publicada uma segunda edição da norma internacional. 

 
Se no domínio das bibliotecas, a normalização se impôs como uma necessidade já desde os finais 
do século passado, tendo surgido, em vários países, regras e princípios de catalogação, no domínio 

7 Jean Dryden desenvolveu sua pesquisa no Archival Archives of Canada (NAC), United States Nacional Archives and Records Administration (NARA) 
e no New York State Archives and Records Administration (SARA).  
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dos arquivos esta vertente tardou muito mais a desenvolver-se. Contudo, é a introdução de meios 
informáticos no trabalho dos arquivistas que vem ´impor` maior disciplina na forma de apresentar 
os dados descritivos, condição essencial para se conseguirem realizar pesquisas com sucesso. 
(SILVA, 2009, p.187).

Segundo Lúcia Maria Velloso de Oliveira, os três países, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos, ao revisarem 
suas normas, procuraram se adequar à ISAD (G). 
 
A norma internacional, por sua vez, trazia o conceito de ponto de acesso definido como “nome, termo, 
palavra-chave, expressão ou código que se utiliza para pesquisar, identificar e localizar uma descrição ar-
quivística” (CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2001, p.15). Neste momento, começa a se ampliar a 
discussão em relação à indexação e ao controle de vocabulário.
 
Michael Cook (1992) afirmou em artigo publicado na revista Archivaria, em 1992, que a MAD2 ainda não 
explicitava nada em relação aos pontos de acesso e assuntos para controle de autoridade, mas que estes 
itens deveriam participar de discussões em futuras revisões da norma. Tanto a DACS como a RAD absorve-
ram o conceito de ponto de acesso e as definições são bem semelhantes à da norma ISAD(G). 

Segundo Oliveira,
 
[...] outrora, a questão dos pontos de acesso restringia-se aos índices, usualmente 
onomástico ou temático, complementares aos inventários. Contudo, a web e as novas 
tecnologias de informação e comunicação ampliaram os canais para busca de informações 
e mudaram gradativamente os perfis de usuários e a forma como estes realizam suas 
pesquisas. (OLIVEIRA, 2010, p.55).

Devido à importância dos pontos de acesso, foi publicada, em 1996, outra norma para orientar o contro-
le de autoridade, a Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para Entidades Coletivas, 
Pessoas e Famílias, a ISAAR (CPF). A norma constitui-se de regras para descrição de entidades coletivas, 
pessoas e famílias relacionadas à produção e manutenção dos arquivos e que podem ser citados nas des-
crições, mas não orienta sobre a produção de vocabulário controlado com termos por assunto. Entretanto, 
recomenda que estes instrumentos sejam construídos nacionalmente e que para tal existem normas ISO 
que devem ser verificadas: ISO 5963 Documentation - Methods for examining documents, determining their 
subject, and selecting indexing terms, ISO 2788 Documentation – Guidelines for the establishment and de-
velopment of monolingual thesauri e ISO 999 Information and documentation – Guidelines for the content, 
organization and presentation of indexes.   

No Brasil, em 2006, a Câmara Técnica de Normalização da Descrição Arquivística, submetida ao Conselho 
Nacional de Arquivos, (Conarq), produziu a Norma Brasileira de Descrição Arquivística, a NOBRADE, elabo-
rada a partir da ISAD (G) e da ISAAR (CPF) e que propôs algumas mudanças e notas explicativas em relação 
à norma internacional. Entre as mudanças propostas pela NOBRADE, está a inclusão de uma área denomi-
nada de pontos de acesso e indexação de assuntos, na qual devem ser registrados os termos para localiza-
ção e recuperação da unidade de descrição. Desta forma, vemos que a norma brasileira incorporou, para 
a descrição arquivística, a produção do tesauro e da indexação, seja por assunto ou nomes de entidades, 
pessoas ou famílias, ou por tipologia documental ou funções. A Norma ainda estabelece os procedimentos 
necessários para a elaboração da indexação através da construção do vocabulário controlado e sugere 
quais elementos de descrição poderiam ser usados como fornecedores de termos para indexação. 

Considerações finais

Até a primeira metade do século XX, o usuário habitual dos arquivos permanentes eram os pesquisadores 
acadêmicos e os usuários dos arquivos correntes e intermediários eram os próprios funcionários das insti-
tuições produtoras e acumuladoras de tais documentos e relacionados com sua administração.

No Brasil, a promulgação da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispôs sobre o Acesso à 
Informação, reforçou e oficializou algo que já vinha acontecendo desde o final do século XX e que se referia 
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à necessidade de acesso qualificado da população aos arquivos. A Lei n°8.159, de 08 de janeiro de 1991, 
que dispôs sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, definiu que os documentos públicos 
em idade permanente deveriam ser de livre acesso, com exceção para os casos em que o acesso ferisse a 
honra e a intimidade do indivíduo ou que pudesse colocar em risco a segurança do Estado. Durante as pri-
meiras décadas do século XXI assistimos a uma ampliação sobre a demanda para o acesso aos documentos 
de arquivo e este acesso deveria acontecer de forma rápida e a mais exata possível. No entanto, verificamos 
que realizar busca com rapidez e exatidão em grandes volumes de arquivos não se mostra como uma tarefa 
fácil. Podemos afirmar que os arquivos ainda estão em busca desses resultados. 

A partir da segunda metade do século XX, ocorreram mudanças quanto ao entendimento sobre o acesso 
aos arquivos, resultado da cristalização de regimes democráticos no Brasil e na América Latina, e devido à 
publicação de legislação que determinou a respeito do acesso à informação e que garantiu acesso amplo 
aos dados, informações e documentos públicos para qualquer pessoa interessada e, também a partir do 
avanço das tecnologias da informação que com novos sistemas e demais recursos tecnológicos possibi-
litaram outros meios de difusão da informação e dos documentos. A Lei nº 12.527/2011 foi de absoluta 
importância, pois deixou claro que informações e documentos dos órgãos públicos poderiam ser acessados 
desde o momento de sua produção e acumulação. Ou seja, não precisaríamos mais aguardar até que tais 
documentos chegassem em sua fase permanente para que fossem acessados.
 
O século XXI nos apresenta um cenário no qual visualizamos um público maior de usuários em potencial 
para os arquivos, mas, por outro lado, temos ainda arquivos volumosos à espera de descrição.

A descrição chamada retrospectiva parece não responder à atual necessidade de acesso que se mostra de-
terminada, em grande parte, pelo desenvolvimento das tecnologias da informação que estão em frequente 
transformação e pela ampliação do público que busca pelos documentos de arquivo. 

Os instrumentos de pesquisa (catálogos, inventários e guias), produzidos pela atividade de descrição e que 
se baseiam no modelo do ciclo vital, não respondem às atuais demandas de pesquisa, mas, esta ineficiência 
se explica por conta da metodologia empregada para sua produção ou por conta das informações registra-
das nestes instrumentos?
 
Podemos ainda nos perguntar se as normas de descrição teriam, até o momento, contribuído mais para o 
controle e construção de conhecimento sobre os arquivos e por parte dos arquivistas do que para o acesso 
ao usuário.
 
Na literatura, a descrição está relacionada diretamente ao acesso, enquanto formuladora de possibilidades 
e meio de acesso aos arquivos, mas como alguns autores apontaram, não apresenta um desenvolvimento 
contínuo e profícuo. Reconhece-se que a descrição está atrelada ao acesso, entretanto, devemos entender 
porque as possibilidades de amplo acesso e as questões que se relacionam ao acesso, como estudos sobre 
usuários, não participam de amplos debates da arquivística.
 
Através de qual outro meio, senão pela descrição dos arquivos, o usuário poderia ter acesso aos documentos? 

No modelo do ciclo vital, que identifica as diferentes fases de vida dos arquivos, desde sua produção até 
sua eliminação ou guarda permanente, a descrição dos documentos respeita e preserva o princípio da pro-
veniência e a descrição multinível, uma vez que a descrição ocorre privilegiando os níveis de fundo e série 
documental e mantém as relações entre os documentos e as informações sobre o contexto de uso.
 
Nas passagens dos séculos XX para o XXI, percebemos que a compreensão sobre o acesso aos arquivos tam-
bém passou por transformações. Anteriormente, quando falávamos em pesquisa e consulta pensávamos 
em públicos bem definidos e caracterizados. A recente compreensão da necessidade de acesso amplo aos 
arquivos em idade corrente e intermediária, além daqueles em idade permanente, está exigindo revisões e 
atualizações nas ações relacionadas à descrição dos arquivos e na produção dos instrumentos de pesquisa. 
 
Assim, percebemos que a ideia de acesso abrange também os arquivos correntes e intermediários, mas os 
meios e instrumentos que permitirão este acesso não estão postos e definidos.  Os instrumentos de pesqui-
sa que conhecemos até então procuram responder às consultas aos arquivos permanentes, mas não foram 
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pensados para aplicação aos arquivos desde a sua produção.           

Notamos que faltam estudos sobre o usuário do arquivo e sobre os meios de busca e acesso aos documen-
tos e que estes estudos é que poderiam contribuir para a redefinição das normas de descrição para acesso.
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Resumo

O presente trabalho tem como objetivo delinear possíveis impactos da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (Lei 13.709/2018) na atividade dos arquivos públicos, visando demonstrar a conflitiva relação 
entre privacidade e direito à informação. Toma-se como objeto de discussão, outrossim, a sensibilidade 
dos documentos produzidos por órgãos repressivos da ditadura civil-militar, o que ilustra de forma ímpar 
o atrito entre os dois direitos. Para tanto, é empreendido um estudo teórico por meio da produção 
bibliográfica sobre história e arquivística, bem como comentários em bases jurídicas e doutrinárias. A nova 
Lei permite o tratamento de dados para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, de modo que 
outras modalidades de atividades arquivísticas devem observar as normas gerais para o tratamento pelo 
poder público. Constata-se que, estando em jogo o interesse público, o conflito entre proteção de dados e 
direito à informação põe em risco a construção da memória coletiva e até mesmo a qualidade da pesquisa 
histórica.

Palavras-chave: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Direito à Privacidade. Direito à informação. 
Ditadura civil-militar (1964-1985). Arquivos Públicos.

Abstract

This paper aims to outline possible impacts of the General Law on Personal Data Protection (Law 13.709 / 
2018) on the activity of public archives, in order to demonstrate the conflicting relationship between privacy 
and the right to information. As an object of discussion, we also focus on the sensitivity of the documents 
produced by repressive agencie      s of the civic-military dictatorship, which illustrates in a unique way the 
friction between these two rights. To this end, a theoretical study is undertaken through bibliographical 
production on history and archival, as well as comments on legal and doctrinal bases. The new law allows 
the processing of data for studies by research agencies, and therefore other modalities of archival activities 
must comply with the general rules for processing by public authorities. As the public interest is at stake, 
the conflict between data protection and the right to information endangers the construction of collective 
memory and even the quality of historical research.

Keywords: Brazilian General Law on Personal Data Protection. Right to privacy. Right to information. Civic-
military dictatorship of Brazil (1964-1985). Public Archives.
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1. Introdução

Os arquivos públicos têm como objetivo principal atuar como repositórios de informação e de documentos. 
Desta forma, natural que instituições e serviços de arquivos sintam o impacto de diplomas legais que visem 
restringir ou ampliar o acesso a determinadas categorias de informação. 
 
Exemplo nítido disso foi a adaptação desses serviços à Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). Por 
meio desta Lei, novos procedimentos foram implementados de forma a garantir o direito de acesso à 
informação, constitucionalmente previsto, face a órgãos e entidades públicas. Todavia, um evidente aspecto 
da norma é a subordinação, por vezes, do direito individual à intimidade ao direito coletivo à informação 
(JOFFILY, 2012, p. 40).
 
A Lei de Acesso à Informação é considerada uma ferramenta de promoção da transparência, mas há 
contextos nos quais a divulgação irrestrita de informação se mostra problemática. Neste âmbito, surge 
a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018). Essa norma foi aprovada recentemente, e 
seu principal objetivo é a tutela da privacidade e dos dados pessoais, sendo um dado pessoal “informação 
relacionada a pessoa natural identificada ou identificável” (BRASIL, 2018). Consoante, ver-se-á abaixo, a 
proteção de dados é um direito fundamental em face da ubiquidade de novas tecnologias, o que faz sua 
regulamentação por meio da Lei mais que acertada. Contudo, a adaptação dos arquivos públicos à nova 
Lei merece reflexão, em especial ao se considerar o diálogo entre o acesso à informação e sua possível 
restrição em nome da intimidade pessoal.
 
O presente artigo tem como propósito demonstrar potenciais impactos dos dois referidos textos normativos 
sobre as atividades dos arquivos públicos, com especial destaque ao embate entre o direito à informação 
e à proteção de dados pessoais. Delimita-se a abordagem ao tomar como objeto de análise a sensibilidade 
dos documentos produzidos durante por órgãos repressivos da ditadura civil-militar brasileira.

2. Contornos gerais da proteção de dados

A noção de proteção de dados toma importância ao passo que vários países, assim como a União Europeia, 
passam a legislar sobre o tema da proteção de dados pessoais. Tal tutela se relaciona a categorias como 
privacidade, intimidade e vida privada, previstas em diplomas legais pátrios há anos. 
 
Embora as categorias público e privado datem da antiguidade clássica, a privacidade se torna socialmente 
valorizada com o advento da modernidade, dado o fascínio burguês pelo individualismo (CANCELIER, 2017). 
Juridicamente, o marco zero de sua tutela nos direitos da personalidade é reconhecido como sendo o artigo 
“The Right to Privacy”, escrito por dois juízes estadunidenses no final do século XIX. Os autores analisaram 
as violações à privacidade decorrentes do jornalismo, dada a expansão da fotografia, o que gerava um 
“comércio de fofocas” (WARREN; BRANDEIS, 1890).
 
O direito à privacidade, definido pelos juristas como o “direito de estar só” (right to be let alone), tem novos 
contornos ao considerarmos a ubiquidade das tecnologias de informação e comunicação. Casos recentes 
comprovam tal tese, merecendo destaque dois escândalos da última década. O primeiro deles se deu em 
2013, quando o americano Edward Snowden denunciou as práticas de vigilância em massa da Agência de 
Segurança Nacional (NSA) dos EUA. Em parceria com jornalistas, Snowden tornou públicos documentos 
sigilosos da agência, demonstrando que ela espionava desde cidadãos comuns até governantes como Dilma 
Rousseff (GREENWALD, 2014). Já em 2018, ampla repercussão midiática se deu em torno do incidente 
Cambridge Analytica: a empresa britânica desse nome coletava grande quantidade de dados dos usuários 
do Facebook através de testes de personalidade. Dentre seus objetivos, estava a campanha presidencial de 
Donald Trump que obteve sucesso pelo uso dos dados para direcionamento de propaganda com base em 
perfis psicológicos (CADWALLADR; GRAHAM-HARRISON, 2018). 
 
De forma concisa, é possível afirmar que o direito à proteção de dados pessoais é uma reconfiguração da 
privacidade aos parâmetros gerados pelas novas tecnologias. Desta feita, a proteção de dados pessoais 
passa a ser objeto legislativo na década de 1970, em especial no continente europeu (DONEDA, 2011). 
Décadas depois, estamos no paradigma criado pela aprovação do General Data Protection Regulation 
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(GDPR), regulamento da União Europeia. Aprovado em 2016 e vigorando desde 2018, o GDPR foi também 
a principal inspiração para a redação, no Brasil, da Lei 13.709/2018.
 
A referida lei, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), é a primeira norma a por-
menorizar o tema no Brasil. Conceitualmente, pode-se sintetizar a legislação da seguinte forma: o dado 
pessoal é vinculado a uma pessoa natural identificada ou identificável, denominada titular. As entidades 
que coletam e processam tais dados têm de seguir os princípios legais, de forma a se respeitar os direitos 
do titular. 

3. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e seus impactos nos arquivos públicos

É pacífico na doutrina o entendimento pela necessidade de uma lei de proteção de dados, a despeito de 
quaisquer embates sobre minúcias do texto aprovado – dado que este foi alterado em grande medida 
pelos presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro1. A nova lei se impõe tanto ao âmbito privado quanto à 
administração pública, de forma que urge aos arquivos públicos adequarem-se à legislação. Dessarte, é 
possível considerar duas principais categorias de titulares afetados pelas práticas arquivísticas: os usuários 
dos serviços e aqueles cujas informações constam em documentos.
 
Sobre a abrangência desta última categoria, as contribuições de Garcia (1998, p. 181) são de grande 
relevância:

São inúmeros os tipos de documentos pessoais que é possível encontrar nos fundos de 
proveniência pública [...] documentos relativos ao estado civil e à filiação, à saúde, aos 
rendimentos e impostos, aos processos penais e criminais, à actividade profissional, às 
opiniões políticas, filosóficas e religiosas, à informação obtida sob promessa de segredo e 
ainda de documentos policiais e estatísticos.  Todo este elenco diz respeito a documentos 
nominativos que contêm dados pessoais, isto é, informações sobre uma pessoa singular, 
identificada ou identificável [...]

Conforme aduz a autora, grande quantidade de dados pessoais pode ser encontrada em documentos de 
arquivos públicos. Nos moldes da LGPD, o tratamento de dados pessoais por arquivos públicos está regida 
pelo Capítulo IV (Do tratamento de dados pessoais pelo poder público). Assim, o tratamento deverá ser rea-
lizado somente para o atendimento de sua finalidade pública — ou seja, a disposta em legislação específica 
de arquivos — e na persecução do interesse público, desde que (Art. 23, I):

[...] sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam 
o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a 
previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução 
dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios 
eletrônicos;

Os requisitos legais, contudo, não se aplicam a alguns casos de tratamento de dados pessoais, dentre os 
quais (Art. 4º): realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos; re-
alizado para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos; realizado para fins exclusivos de 
segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, ou investigação e repressão de infrações penais.

Ainda, os arquivos deverão se atentar aos princípios do tratamento de dados (Art. 6º). O tratamento deve 
se dar para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, e nenhuma outra finalidade. 
Os dados devem ser tratados somente quando estritamente necessário para atingir as finalidades men-
cionadas. Ademais, deve ser garantido ao titular o livre acesso à informações sobre quais dados seus são 
tratados, como e por quanto tempo — outrossim, o usuário tem o direito de ter seus dados retificados ou 
atualizados. 
 

1 O então presidente Michel Temer vetou trechos do texto aprovado, e posteriormente editou a Medida Provisória 869/2018, que alterou vários 
dispositivos da norma. Já em 2019, o presidente Jair Bolsonaro também modificou a LGPD por meio da Lei 13.853/2019.
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Insta salientar que o exercício dos direitos do titular dos dados, perante o arquivo, se dará por intermédio 
da figura do encarregado, pessoa a quem incumbe ser o canal de comunicação entre o arquivo, os titulares 
e a futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Neste ponto, a Lei de Acesso à Informação, o habeas 
data e o processo administrativo ainda são aplicáveis ao usuário que se sentir lesado, devendo o arquivo 
atentar ao recrutamento do encarregado previamente à data de entrada em vigor da lei.

No que tange aos usuários dos serviços, em vez daqueles cujos dados constam em documentos arquivados, 
uma análise das práticas de privacidade na busca junto ao Arquivo Público do Estado de São Paulo foi reali-
zada há alguns anos por cientistas da informação. Os pesquisadores avaliaram que a privacidade do usuário 
do Arquivo foi melhorada após a adoção de recursos digitais em 2003, em especial a pesquisa remota por 
meio de seu site (GONÇALEZ; SANTANA; JORENTE, 2015). 

Mais recentemente, com o advento da Lei de Acesso à Informação (2011), o Arquivo Público do Estado de 
São Paulo foi um dos protagonistas nas políticas públicas do estado para a eficácia da Lei. Com o Decreto nº 
58.052/2012, o Arquivo foi designado para coordenar a instalação dos Serviços de Informação ao Cidadão 
(SICs), bem como a implementação da política estadual de acesso à informação na Administração Paulista 
(SÃO PAULO, 2015). Ressalte-se que o tratamento de dados aplicado estritamente à arquivística é distinto 
do tratamento que dá suporte às atividades administrativas cotidianas, como bem aponta um estudo dos 
Arquivos Nacionais do Reino Unido (NATIONAL ARCHIVES, 2018).

Com base no regulamento europeu (GDPR), o European Archives Group da Comissão Europeia desenvolveu 
um manual de proteção de dados para serviços de arquivos. Dentre as várias recomendações expostas, o 
grupo frisa que 

[...] arquivistas devem levar em consideração que atividades como a seleção de 
documentos contendo dados pessoais para preservação permanente, sua transferência 
para instituições arquivísticas, organização, descrição e disponibilização a usuários são 
todas atividades consideradas “tratamento de dados pessoais” sob o GDPR. (EUROPEAN 
ARCHIVES GROUP, 2018, p. 34, tradução minha)

Embora o documento trate da norma europeia, insta relembrar que a Lei brasileira teve nela forte inspi-
ração, e muitas de suas categorias foram trazidas ao ordenamento brasileiro. Assim, pode-se constatar 
que toda a atividade arquivística será impactada pela legislação de proteção de dados. A Lei 13.709/2018, 
em seu Artigo 7º, possibilita o tratamento de dados “para a realização de estudos por órgão de pesquisa,2 
garantida, sempre que possível, a anonimização3 dos dados pessoais”. O Artigo 16º afirma que os dados 
pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, mas seu segundo inciso autoriza sua conser-
vação para finalidade de “estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização 
dos dados pessoais”.

O tratamento de dados pessoais pode entrar em conflito com a privacidade no momento em que uma 
pessoa cujos dados constam em documentos arquivados não queira sua divulgação. Entram em conflito o 
direito à informação e o direito à privacidade. Tomando como base de análise os documentos da ditadura, 
vejamos alguns aspectos dessa discussão.

4. Documentos da ditadura

A ditadura civil-militar brasileira (1964-1985), sabidamente, foi um período de repressão às atividades 
políticas e intelectuais, com ocorrência de violação maciça a direitos humanos. Nesses anos, foram 
produzidos pelos órgãos de informação e segurança do Estado inúmeros documentos atualmente 

2 Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: 

XVIII - órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos le-
galmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário 
a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico; 
3  A anonimização é assunto de grande complexidade, motivo pelo qual não será aqui abordada, mas o tema merecerá debates na prática arquivís-
tica. Para maior informação, ver BIONI (2015).
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armazenados em arquivos públicos.
 
As expressões arquivos da repressão ou arquivos da ditadura representam “conjuntos documentais 
produzidos pelos órgãos de informação e segurança do aparato estatal em ações repressivas, durante 
períodos não democráticos”. Também se inserem no conceito outras fontes, como os objetos tomados das 
vítimas presas, e ainda os documentos produzidos por organizações de Direitos Humanos (BAUER; GERTZ, 
2009, p. 177).
 
Os arquivos policiais produzidos na ditadura civil-militar são compostos majoritariamente por papel escrito 
ou datilografado. O arquivo policial se caracteriza pelos meios de obtenção das informações, qual seja, sua 
cooptação contra a vontade do emissor ou sem que este o saiba (NUNES, 2014, p. 139). Alguns dentre os 
órgãos repressivos da ditadura brasileira que recebem maior atenção por parte dos pesquisadores são o 
Departamento de Ordem Política e Social (DOPS ou DEOPS), o Destacamento de Operações de Informação 
- Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) e o Serviço Nacional de Informações (SNI).
 
O DEOPS - São Paulo, a título de exemplo, deixou um rico acervo, hoje disponível no Arquivo Público do 
Estado. Com a ampliação de suas atribuições na década de 1960, o acervo do DEOPS-SP contém materiais 
como “ofícios, relatórios anuais, relatórios diários, pedidos de informações, correspondências”, bem como 
conteúdos sobre os assim chamados crimes políticos, como “dossiês, inquéritos policiais e prontuários 
temáticos e nominais” (CORRÊA, 2008, p. 39).
 
Esta segunda categoria atrai muitos pesquisadores, pois revela a faceta mais inquisitória do regime ditatorial. 
Conforme bem aponta Martins (2016), “[o]s documentos produzidos pelo DEOPS-SP não descrevem 
torturas, não relatam crimes nas dependências policiais, mas evidenciam uma rotina de perseguição e 
eliminação de pessoas tachadas de comunistas e subversivas”. 
 
De fato, os documentos policiais devem ser interpretados como produtos de seu contexto, por terem sido 
produzidos por instituições criadas com certa finalidade. Nesse sentido, a ocorrência de torturas e violência 
deve ser confirmada com o cruzamento de informações, cabendo ao pesquisador captar as nuances da 
narrativa. Por exemplo, testemunhos de presos políticos amiúde são falsos, inventados para fazer cessar a 
violência que sofriam no momento (JOFFILY, 2012, p. 142).
 
Nesse cenário, as pessoas documentadas por perseguição política podem se mostrar contrárias à divulgação 
de conteúdos que versem sobre suas atividades à época. Isto, pela sensibilidade de parte dos documentos: 
“esses acontecimentos produziram pistas que podem desvelar fatos, nomes, experiências e circunstâncias 
comprometedoras das personalidades da vida pública e privada” (THIESEN, 2014, p. 83). 
 
Neste aspecto, o direito à intimidade da pessoa entra em conflito com o direito coletivo de acesso à 
informação. Afinal, teria mais valor a construção da memória coletiva ou o respeito à dor dos impactados 
pela perseguição política?

5. Privacidade e direito à informação: perspectivas sobre o conflito

Contraponto ao direito à informação é a autodeterminação informativa, compreendida como o direito do 
indivíduo a acompanhar a coleta e o tratamento de seus dados pessoais, exercido por meio do consentimento 
(BENTO, 2015. p. 229). Em relação aos documentos da repressão, pode-se invocar a proteção do interesse 
público e geral preponderante em oposição à defesa da privacidade; desta forma, além do direito à 
informação, cabem argumentos como o direito à memória, o direito à verdade, entre outros.
 
A necessidade do acesso a fontes materiais é primordial para qualquer pretensão historiográfica. No 
caso dos documentos da ditadura, contudo, frequentemente se depara com conteúdos sensíveis, que 
constituem parcela da intimidade dos investigados pelas forças repressivas. Os agentes da repressão, por 
exemplo, muitas vezes se interessavam por assuntos como sexo, relações amorosas, amantes e traições 
entre integrantes dos movimentos de militância política (NUNES, 2014, p. 144). Tais informações, se 
analisadas fora de contexto, podem ser usadas para constranger os envolvidos. Por isso, muitas instituições 



57São Paulo, Ano V, Nº 9, p. 52-59, outubro de 2019

Revista do Arquivo                                                                   Artigos

arquivísticas mantêm políticas de controle ao acesso a documentos como dossiês individuais.
 
O argumento centrado na intimidade dos investigados, ao considerar o acesso a documentos do tipo, nor-
malmente invoca a necessidade de autorização da pessoa ou de parente próximo, em caso de óbito dela. 
O outro argumento frequentemente utilizado diz respeito à possível falsidade das informações contidas 
nos documentos. A maneira de utilizar tais informações, assim como a revelação delas para o público geral, 
pode causar dano à imagem do titular. Contudo, como demonstra Green (2011), é raro um documento 
ditatorial que não contenha mentira, distorção, falsificação ou omissão. 

De fato, conforme defende Joffily (2012, p. 143), 

[...] a proteção à vida privada das vítimas de repressão deveria passar pelo menos 
pela restrição do acesso a esses arquivos do que pela construção social de uma chave 
interpretativa que permita melhor captar o significado dos produtos de um regime 
autoritário.

Sob outro aspecto, a discricionariedade da parte ao permitir a um ou outro o acesso aos documentos pode 
também trazer riscos. O privilégio no acesso incorre na possibilidade de grandes distorções na produção 
do saber histórico (CAMARGO, 1993). Ademais, o controle de qualidade da produção da pesquisa é preju-
dicado, pois poucos podem confirmar, por meio das fontes, o que atesta o pesquisador outorgado (GREEN, 
2011).

6. Conclusões
 
Por meio das elucubrações acima, destacaram-se alguns dos principais impactos da nova Lei de Proteção 
de Dados na atividade arquivística. A lei surge com o propósito de tutelar a privacidade de pessoas naturais, 
que podem contestar o tratamento de dados que dizem respeito a ela.
 
Os arquivos públicos têm importante papel na guarda da memória do povo brasileiro. A própria palavra 
arquivo guarda em si a noção de política. A raiz da palavra se refere ao “lugar de onde emana história e o 
poder de interpretação dos fatos registrados” (NUNES, 2014, p. 137). Esse aspecto político também envolve 
a gestão do acesso à informação, que pode representar a memória ou o esquecimento.
 
A memória tem caráter coletivo e se relaciona com o direito à verdade, que traduz “o anseio civilizatório 
do conhecimento de graves fatos históricos atentatórios aos direitos humanos” (PIOVESAN, 2009). O es-
quecimento diz respeito à intimidade do indivíduo concernido pelo teor do documento sensível. Assim, se 
por um lado a Lei de Acesso à Informação é “a melhor colaboradora” da Lei de Arquivos e assegura acessi-
bilidade aos acervos arquivísticos (SÃO PAULO, 2015), por outro aspecto a privacidade individual é matéria 
delicada ao se considerar os documentos sensíveis, como os produzidos na ditadura.
 
Destarte, a Lei Geral de Proteção de Dados demanda a adaptação dos arquivos públicos por meio de me-
didas tanto técnicas quanto organizativas. A Lei não exclui de seu escopo os dados armazenados em meios 
físicos, como registros em papel. O que se pode constatar é que o conceito de “tratamento de dados 
pessoais” abrange grande parte das atividades arquivísticas, o que inclui a transferência de materiais, sua 
organização e descrição, e também a disponibilização para consulta dos cidadãos (EUROPEAN ARCHIVES 
GROUP, 2018). 
 
A LGPD põe dentre suas hipóteses de permissão ao tratamento de dados pessoais a realização de estudos 
por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados (Art. 7º, IV; Art. 11, II-c; e 
Art. 16, II). Assim, poupa-se, em parte, o esforço que se demandaria dos arquivos. Quanto às atividades que 
não se caracterizariam como estudos, devem os arquivos observar o Capítulo IV da LGPD sobre o tratamen-
to de dados pelo poder público. Principalmente, devem os arquivos indicar um encarregado de proteção de 
dados, figura que será imprescindível para demonstrar cumprimento à nova norma. 
 
O conflito entre privacidade e direito à informação, no caso em tela, resulta em uma decisão sobre a (não-)
interferência no processo de construção da história. No fim das contas, o que está em jogo é o interesse 
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público e, conforme visto, até mesmo a qualidade da pesquisa histórica. “A grande celeuma”, pontua Pedro 
LUZ (2019, p. 183), é “justamente delimitar essa linha tênue entre o que integra (ou não) a memória 
coletiva”. 
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Resumo
 
É observado que o número de leis regulamentando o direito de acesso à informação nas democracias 
ocidentais aumentou consideravelmente nas últimas décadas, evidenciando a assimilação do conceito do 
direito de acesso à informação nesses sistemas políticos, ao menos em termos prescritivos. Este texto 
analisou, brevemente, como ocorreu o processo de expansão deste direito nas democracias contemporâneas 
e buscou alinhar os conceitos de arquivo, informação pública, democracia e participação. Para a sua 
elaboração, foi realizado levantamento bibliográfico e análise de fontes documentais oficiais - tratados 
internacionais, constituições, leis, decretos e resoluções que regulamentam o acesso à informação pública 
em diferentes países. Configurando-se assim, como analítico descritivo e qualitativo. A produção deste 
artigo partiu da análise descritiva estrutural, evidenciando primeiro o contexto internacional, em seguida a 
América Latina e o Brasil. Procura-se demonstrar que o surgimento do direito de acesso à informação nas 
democracias liberais contemporâneas, inclusive no Brasil, não foi mera casualidade, mas advém de uma 
conjuntura política e social em ascensão no mundo.  

Palavras-chave: Arquivo. Democracia. Acesso à informação.

Abstract
 
It is visible that the number of laws regulating the right of access to information in Western democracies 
has increased considerably in the last few decades, pointing that the concept of the right of access to 
information has been absorbed in these political systems, at least in prescriptive terms. This text briefly 
analyzed how the expansion process of this right occurred in contemporary democracies and sought to 
align the concepts of archives, public information, democracy and participation. For its elaboration it was 
performed a bibliographical survey and analysis of official documentary sources - international treaties, 
constitutions, laws, decrees and resolutions that regulate the access to public information in different 
countries. Setting the text as analytical, both descriptive and qualitative. The writing of this article started 
from the structural descriptive analysis, pointing the international scenario first, then Latin America 
and Brazil. Its intent is to demonstrate that the emergence of the right of access to information in the 
contemporary liberal democracies, including Brazil, was not mere chance, but a product of an ascending 
political and social conjuncture in the world. 

Keywords: Archives. Democracy. Access to information.
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Introdução 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, especificamente o artigo 15, é 
considerada por alguns estudiosos, como Fioravanti (1996, p. 141) e Dallari (2014, parágrafo 12), o marco 
legal do direito de acesso à informação pública na sociedade ocidental. Essa declaração inova ao explicitar 
o direito de acesso à informação como direito humano fundamental, influenciando constituições de 
diferentes países que passaram a versar pela primeira vez sobre este direito, contribuindo, posteriormente, 
para a elaboração de leis específicas regulamentando o assunto. 

Verifica-se que há um processo de expansão da publicação de leis de acesso à informação em diferentes 
democracias liberais consolidadas ou em vias de consolidação. Tal processo é resultado da atuação da 
sociedade civil que pressionou seus governos para obter o direito de se informar sobre os abusos anteriores 
desses governos, principalmente nos países que passaram por regimes ditatoriais, como, por exemplo, a 
Argentina, o Chile e o Uruguai, bem como das pressões das organizações internacionais que publicaram 
diferentes tratados versando sobre a transparência pública e o combate à corrupção. A promoção do acesso à 
informação é indispensável para a concretização da participação dos cidadãos na vida pública, resguardando 
o seu direito de controlar e vigiar as ações e decisões de seus governos eleitos representativamente.
 
Assim, este artigo propõe reflexão acerca da construção social do direito de acesso à informação nas 
democracias liberais contemporâneas de matriz ocidental no contexto da liberalização do acesso aos 
arquivos a partir do período moderno (especificamente do fim do século XVIII) e das publicações das 
legislações que versam sobre o tema. Para a sua elaboração foi realizado levantamento bibliográfico em 
distintas áreas do conhecimento, especificamente a arquivologia, a ciência política, o direito e a história. Foi 
realizado, também, levantamento e análise de documentos oficiais - tratados internacionais, constituições, 
leis, decretos e resoluções que regulamentam o acesso à informação pública em diferentes países ocidentais, 
configurando-se como trabalho descritivo, analítico e qualitativo.

Por conseguinte, cabe esclarecer que a construção deste artigo partiu da análise descritiva estrutural, 
evidenciando primeiro o contexto internacional, em seguida a América Latina e o Brasil. Procura-se 
demonstrar que o surgimento do direito de acesso à informação nas democracias liberais contemporâneas, 
inclusive no Brasil, não foi mera casualidade, mas advé de uma conjuntura política e social em ascensão no 
mundo.  
 
O embasamento teórico proposto conta com a contribuição de Sartori (1994), Bobbio (2015) e Dalh (2001) 
que discutem o conceito e a prática de democracia; Burke (2003) e seu estudo sobre a história social 
do conhecimento, no qual enfatiza a liberalização dos arquivos na administração pública francesa e sua 
influência para o mundo ocidental; Bellotto (2006), que se debruçou nos estudos sobre arquivos; e Jardim 
(2013), que estuda algumas nuances do acesso à informação, os arquivos e a gestão documental. 

Contudo, cabe ressaltar que este texto tratou o direito de acesso à informação pública na perspectiva das 
informações produzidas e acumuladas em decorrência das atribuições da administração pública direta e 
indireta, considerando que estas informações são estratégicas para a sociedade civil, por serem indispensáveis 
para o cidadão conhecer e vigiar as ações e decisões de seus governantes, como garante a Constituição 
Brasileira de 1988 ao consagrarem direitos e garantias fundamentais e ao instituir instrumentos jurídicos 
de democracia direta e participativa, bem como de representação popular. E a área do conhecimento que 
tem como enfoque o estudo dos documentos produzidos e acumulados no cumprimento das atribuições 
administrativas, estatais ou privadas, é a arquivologia, que tem como escopo de seu campo de pesquisa 
a gênese, organização, preservação, disponibilização, recuperação, acesso e difusão de documentos 
arquivísticos, em qualquer formato ou suporte (BELLOTO, 2006, p. 37).

Arquivo e informação pública

Ao observar a legislação nacional e internacional, por exemplo, a Constituição Federal do Brasil de 1988, o 
artigo 4º da Lei brasileira de acesso à informação nº 12.527 de 2011, o artigo 6º da Lei chilena nº 20.285 de 
2008, o artigo 2º da Lei uruguaia nº 18.381 de 2013, entre outros que versam sobre o direito de acesso à 
informação, nota-se que as definições de informações públicas são aderentes às definições de documentos 



62 São Paulo, Ano V, Nº 9, p. 60-71, outubro de 2019

Revista do Arquivo                                                                   Artigos

de arquivo e vice-versa. 

Partindo dessa perspectiva, o conceito de informação pública pode gerar inúmeras interpretações e até 
certos equívocos, considerando, é claro, a área do conhecimento ou o contexto de que nos apropriamos para 
conceituar e refletir sobre o assunto. Por outro lado, como nos apropriamos do conceito de documentos 
arquivísticos para aludir às informações públicas referendadas pelas leis, seguiremos a premissa de que se 
encontra respaldo no Brasil na Lei Federal de Arquivos nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991. Assim, o 2º artigo 
desta lei não nos deixa dúvidas conceituais sobre a dimensão dos documentos de arquivos relacionados 
à administração pública e privada, bem como do seu contexto de produção, uma vez que pontua que os 
arquivos são 

[...] conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições 
de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades 
específicas, bem como pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou 
natureza dos documentos (BRASIL, 1991).

Dessa maneira, o uso indistinto das três denominações, documentos, dados e informações, na legislação 
de acesso à legislação de acesso à informação consiste num equívoco (por exemplo, o artigo 2º do Decreto 
nº 58.052 de 2011, do Estado de São Paulo), pois transmite a ideia de que os documentos arquivísticos 
produzidos pela administração pública em diferentes suportes e formatos são fontes informacionais 
distintas, enquanto na verdade não são. O que muda, de fato, é o suporte de registro da informação, como 
evidencia a lei de arquivos nº 8.159 e a literatura arquivística, que é consensual a esse respeito.

Nesse sentido, observa-se que algumas leis brasileiras, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, versam 
sobre o acesso à informação propriamente dito, mas não há a apropriação das definições de documentos 
presentes na legislação arquivística, e isto resulta em equívocos, pois toda informação administrativa 
necessariamente está materializada em uma espécie documental independentemente de seu suporte 
(papel, acetato, digital etc.) e formato (livros, fichas, pergaminho etc.). 

Partindo do pressuposto de que o documento de arquivo pode ser produzido em diferentes espécies, 
suportes e formatos, infere-se que a distinção entre dados, informações e documentos, nas leis que abordam 
sobre o acesso à informação, na verdade é um equívoco tendo em vista que os dados e as informações são 
materializados em suportes documentais e produzidos em decorrência de uma atividade administrativa, ou 
seja, trata-se conceitualmente de documentos de arquivo.  Diante disso, essa reflexão faz-se relevante na 
medida em que considera o conhecimento da administração pública sobre a produção de informação em 
suas distintas espécies documentais, bem como na promoção da transparência e do acesso à informação, 
que só é possível com a gestão de documentos, destacando que a organização, preservação, disponibilização 
e recuperação de documentos são práticas arquivísticas indispensáveis para garantir o acesso à informação.

Logo, sendo os arquivos públicos ambientes que custodiam documentos produzidos e/ou acumulados 
pela administração pública e entes privados, afirma-se que o direito de acesso à informação pública 
está intrinsecamente relacionado ao acesso aos arquivos públicos, como se observa na própria história 
ocidental do direito à informação e no surgimento das instituições arquivísticas, que têm como marco inicial 
a preocupação com a preservação e a liberação dos arquivos da administração pública à consulta pública, 
como ocorreu na França no decorrer do século XVIII (BURKE, 2003).

A liberação dos arquivos à consulta pública, no caso francês, tinha como premissa a retirada do monopólio 
das informações dos funcionários públicos que tratavam os documentos públicos como propriedade 
privada. A mudança de cultura ocorreu porque esses funcionários passaram a trabalhar em repartições 
públicas (não mais em suas casas) e consequentemente a preservar os documentos produzidos decorrentes 
de suas ações administrativas em arquivos institucionais. 

Assim, é necessária a distinção entre preservação e acesso. A preservação, num sentido geral, consiste em 
toda ação que se destina à salvaguarda dos registros documentais (FRANÇA; BRANDÃO; SPINELLI, 2011, p. 
4). Já o acesso pressupõe a disponibilização dos documentos à consulta pública em suas diferentes fases 
de tramitação e arquivamento, ou seja, devem estar acessíveis quando requisitados por qualquer cidadão a 
qualquer momento, como podemos observar na Lei brasileira de acesso à informação (nº 12.527, de 2011) 
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e de demais países que asseguram tal direito. 

Notoriamente, as instituições arquivísticas públicas, como o Arquivo Público do Estado de São Paulo, 
gerenciam os documentos produzidos e acumulados no âmbito das ações administrativas da máquina 
pública, bem como propõem as diretrizes e os procedimentos técnicos para que os órgãos e entidades 
promovam a consulta pública desses documentos aos cidadãos. 
 
Por conseguinte, Fonseca (2005, p. 36) faz uma interpretação das ideias de Jardim e afirma que “o Estado 
informacional considera os arquivos não apenas como conjuntos documentais produzidos pela administração 
burocrática, mas também como instituições inseridas no aparelho burocrático”. Esta abordagem da autora 
se refere aos arquivos públicos inseridos na estrutura administrativa estatal e que são, por essência, de 
interesse coletivo, por serem abrangentes em sua esfera de atuação técnica e social.  
 
Ainda em relação ao Estado, Fonseca (2005, p. 36) expõe uma passagem de Jardim (1998) na qual afirma 
que “a história das instituições arquivísticas está ligada ao conceito de modernidade e da formação dos 
Estados democráticos” – proposição congruente com os estudos de Burke (2013), sobre a liberação dos 
arquivos franceses à consulta pública, e as pesquisas de Bobbio (2000) sobre as democracias ocidentais. 
Com base nestes quatro autores, é possível considerar que o direito de acesso à informação pública está, 
portanto, relacionado às instituições arquivísticas e à formação dos Estados democráticos ocidentais. 
 
Os escritos de Burke (2003, p. 129) demonstram que o direito de acesso à informação pública na sociedade 
ocidental remonta ao fim do absolutismo e ao fervor da Revolução Francesa que proclama a liberação aos 
arquivos que passam a ser potencialmente institucionalizados. 
 
A propósito, Fonseca (2005, p. 39) aponta que as instituições arquivísticas conhecidas hoje remontam à 
criação do Arquivo Nacional da França, em 1789, que foi denominado “primeiramente como arquivo da 
Assembleia e depois transformado, em 24 de junho de 1794, no estabelecimento central dos arquivos 
do Estado, ao qual foram subordinados os depósitos existentes nas províncias”. Assim, os documentos 
produzidos pelos diferentes níveis da administração pública francesa deveriam ser recolhidos para esses 
depósitos. 
 
Os apontamentos de Burke (2003) e Fonseca (2005) demonstram que, no período mencionado, houve 
uma mudança de cultura na administração pública francesa no que se refere à prática laboral e ao trato de 
seus documentos. A partir desse momento, inicia-se, na administração francesa, a promoção da cultura da 
preservação dos documentos públicos nos arquivos estatais, para acesso tanto da própria administração 
quanto dos cidadãos (BURKE, 2003, p. 129-130). Contudo, o acesso à informação pública, proclamado 
com a liberação dos arquivos na França, tinha inúmeras restrições, se comparado ao direito de acesso à 
informação atual, pois a conquista deste direito em sua integralidade ainda está sendo construída e partiu 
de reivindicações mais recentes da sociedade civil. 
 
Ao analisar alguns documentos de acordos internacionais, promovidos por organizações como a 
Organização das Nações Unidas (ONU), nota-se que o processo de construção social do direito de acesso à 
informação como direito humano fundamental se deu de maneira gradual e não foi somente consequência 
das condições francesas, pois se observa também o esforço de outros países, no decorrer dos séculos 
XX e XXI, em assegurar esse direito como parte das reivindicações da sociedade civil. Ao ler Frota (2014), 
a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que foi aprovada no Brasil em 2006 pelo Decreto 
5.687, de 2006 (NAÇÕES UNIDAS, 2003), e o Projeto de Cooperação Técnica entre Brasil e UNESCO para 
regulamentar a lei de acesso à informação pública (CGU, 2010), constata-se que, no caso brasileiro e demais 
países do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), o direito de acesso à informação pública estava relacionado, 
num primeiro momento, às reivindicações da sociedade civil, que exigia (e ainda exige) justiça contra os 
abusos dos Estados ditatoriais civil-militares existentes na América Latina dos anos de 1960 a 1980. Já num 
segundo momento, somam-se ao primeiro os esforços de organizações internacionais que pressionam seus 
Estados membros e signatários a firmarem acordos para a promoção do combate à corrupção e ao fomento 
da transparência pública. 
 
Assim, implicitamente relacionado à problemática do acesso à informação, o modelo pioneiro dos 
arquivos franceses foi amplamente reproduzido em países da Europa e das Américas, inclusive no Brasil, e 
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estabeleceu um modelo institucional que permaneceu até o século XX, embora cada país tenha trabalhado 
as suas especificidades (FONSECA, 2005, p. 39). Ao citar Basto (1986), Fonseca (2005, p. 40) esclarece 
que “historicamente, a formação dos arquivos nacionais acompanha com relativa precisão a história da 
formação dos Estados nacionais” e que “compreendê-los é compreender a história da formação nacional e 
identificar os fluxos e dissintonias do Estado moderno”; além disso, considera que “a legislação de arquivos 
é um ensaio microadministrativo da realidade-constitucional de cada nação”. 
 
Contudo, em 1789, ainda no decorrer da Revolução Francesa, foi publicada a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, que é considerada por alguns estudiosos o marco legal do direito de 
acesso à informação pública, o que se justifica pelo seu artigo 15, que estabelece que “a sociedade tem 
o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração”, o que influenciará mais tarde as 
constituições de diversos países, inclusive a do Brasil (FIORAVANTI, 1996, p. 141). Dallari (2014, parágrafo 
112) pontua que, embora haja declarações anteriores, foi esta que teve grande repercussão por causa do 
seu caráter universal e da validade para “todos os homens de todos os tempos e de todos os países”. Porém, 
cabe ressaltar que a Constituição Alemã de 1949 foi a que versou pela primeira vez o direito do cidadão se 
informar sobre as ações e decisões de seus governos, representando um avanço para a democratização da 
sociedade contemporânea (SECLAENDER, 1991). 
 
Ainda sob os ideais conquistados pela Revolução Francesa, a era moderna vê florescer repúblicas e 
democracias liberais. Mas é no século XX, com as transformações ocorridas na Europa e em outras 
partes do mundo, que surgem novos Estados democráticos que foram resultados de guerras, revoluções 
e descolonizações, como elucida o historiador Hobsbawm (1995). Junto com esses ideais, observa-se a 
construção gradual do direito de acesso à informação pública como um direito democrático indispensável. 
Cordeiro, Lima e Gomes (2014, p. 47), ao citarem Santos (2009), esclarecem que “o direito à informação 
é um produto da democracia representativa de matriz ocidental, que tem vigência em muitos países do 
mundo”. 
 
Sartori (1994) pontua sobre a importância de definir o que é e o que não é a democracia para não 
cair na armadilha de denominar qualquer sistema político de democracia. Este conceito de Sartori nos 
remete ao fato de o direito de acesso à informação pública ser um direito indispensável às democracias 
contemporâneas, pois se observa na literatura de diferentes áreas do conhecimento e em pesquisas em 
bases de dados de algumas instituições internacionais, como as da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), onde um expressivo número de democracias contemporâneas 
garantiu em suas constituições ou por lei própria este direito. 
 
A garantia do direito de acesso à informação pública é um processo internacional aparentemente 
crescente e inserida no contexto dos Estados democráticos. Por isso, Ackerman e Sandoval (2015, p. 8, 
tradução nossa)1 apontam que o assunto requer reflexão adequada para ser compreendido e que “os 
cientistas sociais não estão dedicando atenção suficiente a este fenômeno de dimensão internacional”.  
 

Democracia e o direito à informação pública
 
Os estudos evidenciam que o uso do termo democracia é bem antigo, mas que ainda hoje gera inúmeras 
discussões em relação ao seu conceito e à sua prática. Dahl (2001, p. 12) sinaliza que para as democracias 
mais recentes a dificuldade é saber como as novas instituições e as práticas democráticas podem ser 
reforçadas e consolidadas para que suportem o teste do tempo, os conflitos de classes e a crise. Já para as 
democracias antigas este autor pontua que a dificuldade é como aperfeiçoar e aprofundar ainda mais suas 
instituições democráticas (DAHL, 2001, p. 12). 
 
Os estudos de Bobbio (2000) e Dallari (2014) apontam a democracia como governo do povo para todos 

1 “Los científicos sociales no han dedicado la atención suficiente a este fenómeno de dimensión internacional.” ACKERMAN, John M; SANDOVAL, 
Irma E. Leyes de acceso a lainformaciónenel mundo. In INAI – Instituto Nacional de Transparência, Acceso a La Información y Protección de Datos 
Personales. Ed. Dirección General de Promoción y Vinculación com La Sociedad. México – DF: Impressora y Encuadernadora Progresso, S.A. de C.V, 
2015, p. 4-59. 
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os períodos históricos, embora façam uma distinção entre a noção de povo nos períodos clássicos e no 
moderno, em termos de sua participação na política. Este entendimento de democracia como governo 
do povo apresentado por Bobbio e Dallari não pode ser demonstrado como consenso na literatura, pois 
há inúmeras inquietações na tentativa de definir democracia em seus termos prescritivo e descritivo, 
como expõe Sartori (1994, p. 22). Inquietações que apresentam complexidade de resposta até mesmo 
aos estudiosos de hoje. Assim, é notória a afirmativa de Howlett, Ramesh e Perl (2013, p. 64), ao citarem 
Cunningham (1987), de que no final da década de 1980 foram encontradas trezentos e onze (311) definições 
de democracia na literatura, o que confirma o não consenso sobre o que o termo significa ou deva significar. 
 
Contudo, este texto não pretende resolver as inquietações em relação à definição do termo democracia e vai 
ao encontro da contribuição de Howlett, Ramesh e Perl (2013, p. 64), que acentua a democracia no plano da 
organização política e de sistema de tomada de decisão política, que envolve a estruturação do controle do 
Estado por meio de instituições representativas, com titulares eleitos periodicamente. Nesta perspectiva, 
o que se pretende evidenciar são as relações intrínsecas entre o direito de acesso à informação pública e 
os Estados democráticos, considerando que os sistemas democráticos têm como base de organização do 
Estado a preservação da possibilidade de participação política, a fim de garantir os direitos dos cidadãos 
(DALARRI, 2014). 
 
Ademais, Michener (2001, p. 21) enfatiza que “quando o chefe de estado e os ministros apoiam a divulgação 
e as culturas de abertura, é mais provável que os servidores de baixo escalão tornem a abertura a regra e o 
sigilo a exceção” e que os gestores indispostos determinarão o tom para a sua equipe, tornando o acesso 
à informação mais difícil e os servidores públicos menos prestativos. Logo, para “satisfazer as exigências 
da democracia, os direitos nela inerentes devem realmente ser cumpridos e, na prática, devem estar à 
disposição dos cidadãos”, como enfatiza Dahl (2001, p. 61). Caso contrário, se não estiverem, o sistema 
político não é democrático, mesmo que seus governantes queiram se intitular como tais. Um sistema 
político democrático carece de instituições que proporcionem e protejam, na prática, oportunidades e 
direitos democráticos essenciais (DAHL, 2001, p. 61). 
 
Ao escrever sobre o direito de participação nas democracias, Dallari (2014) aponta que a era moderna foi 
influenciada pelas ideias gregas quanto à concepção de governo democrático como governo de todo o 
povo, mas que na modernidade houve a inclusão de uma parcela ampla de cidadãos na participação da 
vida política de seus Estados, “embora se mantivessem algumas restrições, como é observado na história 
do sufrágio universal”. 
 
Mesmo com algumas cidades-estados mais liberais, no que tange à concessão do título de cidadão, 
observa-se na Grécia antiga a ideia restrita de povo e a exclusão expressiva de uma gama de cidadãos do 
processo de decisão da vida política, como artesãos, escravos, analfabetos e mulheres. Por isso, o modelo 
da democracia grega de participação não cabe às democracias modernas, como se observa nos textos de 
Bobbio (2000) e Dallari (2014), pois no período moderno houve um processo de luta e empoderamento 
de diferentes grupos sociais, como por exemplo, as mulheres, que reivindicaram por décadas o direito de 
participarem da política e a igualdade em todas as esferas sociais. 
 
Além disso, Bobbio (2000, p. 372) descreve que “para os antigos democracia significava o que a palavra 
designa literalmente: poder do démos, e não, como hoje, poder dos representantes do démos”; pontua 
ainda que as eleições nas democracias modernas constituem uma alternativa à participação direta, salvo 
por exceções como o referendo: hoje a eleição é a regra e a participação direta, a exceção. Em suas palavras: 

 
[...] hoje a democracia é representativa às vezes complementada por formas de 
participação popular direta” e “a democracia dos antigos era uma democracia direta, às 
vezes corrigida pela a eleição de algumas magistraturas” (BOBBIO, 2000, p. 375). 

Contudo, Dallari (2014) apresenta três processos político-sociais que passaram a conduzir o Estado 
Democrático: 1 -a Revolução Inglesa, influenciada por Locke e que “teve sua expressão mais significativa no 
Bill of Rights”– declaração de direitos dos cidadãos aprovada pelo Parlamento inglês, em 1689; 2 -a Revolução 
Americana, com “princípios expressos na Declaração de Independência das treze colônias americanas”, 
de 1776; e 3 - a Revolução Francesa que “teve sobre os demais a virtude de dar universalidade aos seus 
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princípios, os quais foram expressos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, de 1789, sob 
a influência de Rousseau. Ao observar estas revoluções e o surgimento das democracias ocidentais, nota-
se que a violência sempre esteve presente na luta pela democratização e ampliação da participação dos 
cidadãos nos sistemas políticos. Bobbio (2000, p. 375) afirma que “a democracia nasce, segundo clássica 
passagem, da violência e não pode conservar-se senão através da violência”. 

Essas revoluções influenciaram a era moderna, que passou a ter como base da organização e formação 
do Estado a inserção da participação cidadã como garantia dos direitos naturais. Esta participação está 
relacionada também ao controle das ações do Estado pelo cidadão, o que só é possível mediante o acesso às 
informações públicas que, aos poucos, foi sendo reconhecido como direito fundamental pelas democracias 
ocidentais, como se nota no crescente número de dispositivos legais assegurando o direito de acesso às 
informações públicas em diferentes países ocidentais (SOUSA, 2017, p. 39). 
 
De fato, os ideais conquistados por essas revoluções na Europa do século XVIII e nos Estados Unidos 
“determinaram” a organização do Estado (DALLARI, 2000). Dallari (2000) afirma que “consolidou-se a ideia 
de Estado democrático com o ideal supremo, chegando-se a um ponto em que nenhum sistema e nenhum 
governante, mesmo quando totalitários, admitem que não sejam democráticos”. Por isso, merece destaque 
a reflexão feita por Sartori (1994, p. 18), ao afirmar que a democracia se tornou um termo honorífico, sem 
inimigos aparentes. Em suas palavras:

[...] o nome democracia é presentemente tão sagrado que ninguém ousa afirmar que 
é antidemocrático, que seria em verdade muito otimismo concluir daí que na segunda 
metade do século XX um ideal comum está acalentado os corações humanos (SARTORI, 
1994, p. 23). 

Sobretudo, as colocações de Dallari (2000) e de Sartori (1994) são indispensáveis para refletir sobre a 
relação entre democracia e a promoção do direito de acesso à informação, uma vez que os discursos dos 
Estados intitulados democráticos possam não estar em consonância com a transparência pública, o que é 
indispensável para a efetivação da participação e do controle social. 

O direito de acesso à informação e a experiência internacional: breve panorama
 
Mendel (2009, p. 8) aponta que cerca de noventa países publicaram legislações garantindo o direito de 
acesso à informação pública até o ano de 2009. O Brasil foi o 90º a publicar a sua lei sobre o assunto, isso 
em novembro de 2011, embora já garantisse esse direito desde 1988 em sua Constituição, no inciso XXXIII 
do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216. O país percorreu um longo caminho para 
regulamentar os artigos constitucionais que garantem o acesso à informação. 
 
Ao atualizar a informação de Mendel, nota-se que até 2017 havia no mundo cento e dezessete países com 
leis publicadas assegurando o direito de acesso à informação pública, sendo perceptível o processo de 
expansão de dispositivos legais assegurando este direito no mundo (ABRAJI, 2005). Porém, os estudiosos 
Ackerman e Sandoval (2015, p. 20), do Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales do México, apontam que há uma evidente concentração da publicação da 
lei de acesso à informação em países desenvolvidos, mas que mesmo assim está presente na Ásia (Tailândia, 
Filipinas, Paquistão, Índia, Tajiquistão, Uzbesquistão), África (África do Sul, Zimbábue e Angola) e Oriente 
Médio (Turquia, Jordânia). 
 
A Suécia foi o primeiro país a publicar uma lei assegurando o direito à informação pública, isso em 1776; a 
lei sueca intitulada de Lei de Liberdade de Imprensa, nome dado também às leis de outros países (MENDEL, 
2009, p. 8). A Finlândia adotou uma proteção própria para o direito de acesso à informação quando 
conquistou a sua independência em 1919 (foi território da Suécia), e uma lei completa em 1951(MENDEL, 
2009, p. 138). E sob a influência da Suécia e da Finlândia, os Estados Unidos publicaram em 1966 a primeira 
lei de acesso à informação da América e a terceira do mundo, nomeada inicialmente como Lei de Liberdade 
da Informação (MENDEL,2009, p. 8). 
 
No contexto latino-americano, o Brasil está entre os últimos países a aprovar a sua lei de acesso à informação. 
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A Colômbia aprovou a sua em 1988; o México em 2002; o Uruguai a promulgou em 2008 e regulamentou 
em 2010; o Chile a promulgou em 2008 (vigente desde 2009) e o Equador em 2004 (KNIGHT CENTER, 
2016). Conforme o Mapa de Acesso à Informação Pública na América Latina, divulgado pelo sítio eletrônico 
do Knight Center para o Jornalismo nas Américas, Cuba é o único país que, pelo menos até março de 2019, 
não possuía lei de acesso à informação na América Latina e não reconhecia este direito em sua Constituição. 
Porém, está em andamento uma parceria entre o Governo de Cuba e a UNESCO para a elaboração da lei 
de acesso à informação cubana que foi inserida no Objetivo 16 de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 
2030 para o desenvolvimento sustentável, “Paz, justiça e instituições sólidas”, da ONU.

América do Sul, Brasil e o direito de acesso à informação 
 
As democracias contemporâneas reconhecem o direito à informação como direito fundamental, inseparável 
dos direitos humanos e reconhecido por importantes organizações internacionais, como a Organização dos 
Estados Americanos (OEA), que busca promover em seu discurso a participação dos cidadãos em suas 
democracias, a liberdade de imprensa e o combate à corrupção, porém com críticas contundentes da 
opinião pública sobre os interesses da Organização em relação aos países membros e se de fato representa 
os Estados americanos em sua integralidade. É observável na legislação internacional, como no artigo 19 da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948; igualmente no artigo 19 do Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos, de 1966; no artigo 13 da Convenção Americana dos Direitos Humanos, de 1969; no 
artigo 9º da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, de 1981; e nos artigos 10 e 13 da Convenção 
das Nações Unidas contra Corrupção, de 2003. 
 
Ademais, no projeto de cooperação técnica firmado entre a Controladoria Geral da União (CGU) e a UNESCO, 
para elaboração da lei de acesso à informação brasileira, nota-se uma citação que reflete bem a visão dos 
organismos internacionais em relação ao direito de acesso à informação pública: a de que “a informação 
entendida como um bem público e o acesso a ela como um direito humano inalienável e universal esteve 
e está, portanto, no centro de debates fundamentais que acompanham a própria consolidação das 
democracias” (CGU, 2010, p. 3). 
 
A UNESCO vem atuando ativamente na promoção do direito de acesso à informação e da transparência 
pública em nível internacional, incluindo em seu âmbito de atuação os países da América do Sul, como o 
Brasil, que assinou o Termo de Cooperação Técnica (disponível no site da Corregedoria Geral da União) para 
elaboração de sua lei de acesso à informação (Lei nº 12.527 de 2011). Assim, observando a conjuntura da 
região, nota-se que a Colômbia foi pioneira ao publicar a primeira lei de acesso à informação pública no 
continente, em 1988, antes dos demais países da região que publicaram suas legislações somente no século 
XXI.
 
Contudo, o Brasil já explicitava o direito de acesso à informação pública em sua Constituição de 1988, mas 
foi somente em 2011 que o país passou a assegurar integralmente este direito, com a regulamentação 
de seus artigos constitucionais na Lei 12.527, de 2011. A Argentina regulamentou o direito à informação 
em 2013, no Decreto 1.172; o Uruguai promulgou a sua em 2008 (Lei 18.381 de 2008) e a regulamentou 
por decreto em agosto de 2010; o Chile promulgou sua lei em agosto de 2008 (Lei 20.285/2008), a qual 
entrou em vigência em 2009; o Peru promulgou a sua em 2002 (Lei 2/2002) e o Equador, em 2004. O 
Paraguai assegurou o direito de acesso à informação pública no artigo 28 de sua Constituição de 1992, 
tentou aprovar uma lei para isto em 2004, mas não teve sucesso, depois de muita pressão da sociedade 
civil e de ter sido reprovada pelo Senado na primeira versão, em 18 de setembro de 2014, aprova a sua lei 
de acesso (Lei 5.282/2014). 
 
As legislações e demais informações publicadas no Mapa do Acesso mostram que dois países da América 
do Sul apresentam algumas restrições na promoção da transparência pública e do direito de acesso à 
informação, a Bolívia e a Venezuela. Estes dois países garantem o direito de acesso à informação em suas 
constituições, mas não a cumprem em sua integralidade, apresentando problemas como o grau elevado 
do controle das informações públicas nas mãos dos entes políticos. A Venezuela não possui lei específica 
assegurando o direito de acesso à informação pública, embora a Constituição de 1999 e a Lei Orgânica 
de Procedimentos Administrativos garantam o direito de todo cidadão solicitar informações a qualquer 
instituição pública. As legislações e informações publicadas pelo Knight Center (2016) demonstram que a 
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Venezuela possui limitações quanto ao cumprimento desse direito, como comprova a decisão da Suprema 
Corte, de julho de 2010, de que salários e declarações de patrimônio dos funcionários públicos são 
privados, bem como o fato de, em junho de 2010, o ex-presidente Hugo Chávez ter criado por decreto o 
Centro de Estudo Situacional da Nação (CESNA) para controlar as informações produzidas pelos organismos 
de Estado, gerando uma série de questionamentos pela sociedade civil local e internacional. Porém, o 
levantamento aqui feito não exclui a necessidade da realização de investigação in loco, ou seja, adentrando 
a administração pública venezuelana para averiguar suas ações frente ao direito do cidadão se informar 
sobre as ações e decisões da burocracia estatal e dos governantes. Apesar de a legislação e as matérias 
veiculadas pela imprensa oferecerem informações para a problematização, estas por si sós não respondem 
diferentes questões sobre o assunto.
 
Vale ressaltar que a Bolívia tem o direito de acesso à informação em seus artigos 21, 106 e 242 da 
Constituição Política do Estado, de 2009, assim como na Lei de Participação Popular e no decreto 
governamental em que o governo boliviano apresentou o projeto de Lei de Transparência à Informação 
Pública à Assembleia Legislativa Plurinacional, o qual – ao menos até janeiro de 2019 estava em trâmite o 
projeto de regulamentação – não há lei específica regulamentando o acesso à informação. Porém, algumas 
entidades reclamam que o projeto não possui organismo de controle independente, além de tratar os 
procedimentos de acesso à informação de maneira pouco transparente e por não estabelecer sanções aos 
funcionários que se recusarem cumprir o dispositivo legal (KNIGHT CENTER, 2016). 
 
Não obstante, observa-se na maioria das legislações referentes ao direito do acesso à informação pública, 
de alguns países da América do Sul, uma tendência internacional ao fomento da transparência ativa. Isso 
porque a administração pública desses países deve divulgar um rol de informações (orçamentárias, fiscais, 
salários de servidores, planos e planejamentos de gestão, etc.) independentemente das solicitações dos 
cidadãos. A lei de acesso à informação brasileira 12.527 de 2011 é um ótimo exemplo disso, pois explicita 
em seu artigo 8º que é 

 
[...] dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, 
de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 

Esta divulgação deve ser feita obrigatoriamente na rede mundial de internet utilizando distintas ferramentas 
Tecnológicas de Informação e Comunicação (TICs). Porém, assegurar a transparência ativa em lei não é 
o suficiente para a sua efetividade, pois é necessária a realização de ações cotidianas na administração 
pública para a promoção da cultura da transparência, por exemplo, a participação das áreas de controle 
interno (Corregedoria, Controladoria, Ouvidoria, e similares) que podem disseminar os conceitos legais 
de acesso à informação, das áreas de gestão de documentos e de arquivo que podem fomentar as 
práticas de organização, preservação, disponibilização, recuperação e difusão de documentos, das áreas 
de comunicação que podem difundir os conceitos de acesso à informação para os cidadãos e algumas 
outras áreas. Todavia, o número crescente de leis publicadas assegurando o direito de acesso à informação 
pública no continente sul americano e em outras regiões do mundo evidencia a atuação da sociedade civil 
e os esforços de organizações e governos para a promoção da transparência pública mesmo com distintas 
ressalvas e dificuldades. 

Considerações Finais

O artigo aqui apresentado evidencia que as informações públicas são insumos indispensáveis para a 
participação política nos sistemas democráticos e isto fica latente na relação direta entre arquivo, informação 
pública, democracia e participação. O processo histórico e social dessas democracias demonstrou a 
importância da atuação da sociedade civil que reivindicou de seus governos o direito de se informar sobre as 
suas ações e decisões. Assim, o conceito do acesso à informação foi assimilado, ao menos prescritivamente, 
pelas democracias contemporâneas. 
 
Esclareça-se, a propósito, que para reforçar as instituições dos Estados democráticos é necessário que 
ocorra, efetivamente, a promoção do direito de acesso à informação e da transparência pública, como 
instrumentos indispensáveis para a participação cidadã. Por isso, o direito de acesso à informação pública 
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presente nas legislações e nos discursos das democracias contemporâneas pode ser considerado como 
um dispositivo de convergência, uma vez que hoje se compreende democracia em aderência, ao menos 
prescritivamente, a participação do cidadão no processo, não cabendo o discurso do não controle social. 
A participação é, então, um ponto inteligível da democracia que está relacionada a outros aspectos, por 
exemplo, o acesso à informação pública que deve ser assegurado. Embora a definição de democracia esteja 
sempre cercada por incertezas, parte da expansão da democracia pode ser atribuída à difusão de ideias e 
de práticas que a fortaleça.  
 
Por fim, merece atenção o fato de a história do direito à informação estar eminentemente relacionada à 
história dos sistemas democráticos que tiveram e ainda têm como demanda a participação dos cidadãos na 
vida política de seus Estados, embora estejamos passando por um momento de turbulência no que tange 
à defesa dos preceitos democráticos, de uma sociedade plural e participativa. Contudo, nota-se, assim, que 
esse processo de entendimento da informação produzida pelo Estado como bem público indispensável 
ao cidadão, iniciado nas democracias modernas, está sendo ampliado, ao menos prescritivamente, nas 
democracias contemporâneas. Evidenciando, assim, que os países que buscam a consolidação de suas 
democracias tendem a efetivar gradualmente o direito de acesso à informação. 
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O conceito de Record Group: um caso mente aceito e adotado 1 

 
No sistema de classificação geralmente aceito e adotado 
pelos arquivistas australianos, a categoria primária com 
o propósito de arranjo de arquivo é, como nos Estados 
Unidos, o “record (ou archive)  group” a segunda categoria 
é a “série documental” (record series) e a terceira o “item” 
(consistindo de um único documento ou de inúmeros 
documentos reunidos ou dispostos conjuntamente). O 
conceito de “grupo” fornece o contexto administrativo 
requerido pelos arquivos e é usado como base para (a) o 
inventário descritivo, (b) o arranjo físico dos arquivos (isto 
é, o chamado grupo de armazenamento (shelf group)) e (c) 
o controle numérico dos arquivos.
 
A maioria dos arquivistas, sem dúvida concordaria, contudo, 
que na tentativa de aplicar o conceito de record group 
são encontrados problemas de complexidade variada na 
organização de arquivos, tanto administrativos, quanto 
físicos. As presentes observações têm como seu objeto 
analisar alguns problemas típicos australianos para revelar 
o conflito entre o conceito de Record Group e os princípios 
arquivísticos básicos e propor uma solução em harmonia 
com tais princípios.

Objetivos Básicos                      
 
Se os princípios há muito estabele cidos do respect des fonds (Proveniezprinzip) e o do respeito pela ordem 
original (Registraturprinzip) têm alguma validade geral além das condições históricas específicas em que 
foram desenvolvidos, parece que eles implicam os seguintes objetivos:
 
1. Arquivos devem ser mantidos em seu contexto administrativo, tanto no sentido (a) da unidade 
administrativa e da pessoa que os produziram e (b) do sistema de gestão de documentos (record system) 
do qual fazem parte.
 
2. Arquivos devem ser mantidos na ordem em que foram produzidos, registrados ou incorporados em um 
sistema de gestão de documentos.
  
A esses, pode-se acrescentar outros objetivos, como a flexibilidade no gerenciamento (especialmente na 
notação e localização) e uso eficiente do espaço de armazenamento.

Alguns Problemas

Se as proposições acima são aceitas, então as seguintes dificuldades se apresentam na aplicação do conceito 
de record group aos arquivos:

1 SCOTT, Peter J.. The Record group concept: a case for abandonment. The American Archivist. vol 29, nº 4,  1966, pp. 492-504.  Optou-se na 
tradução por manter a expressão record group na medida em que ela não corresponde ao nosso fundo (N.T.).  Tradução: Antonio Carlos Galdino.

Nascido na Austrália, no início do século 
XX, Peter J. Scott formou-se em linguística 
e, posteriormente, especializou-se em 
Arquivologia. Em 1964, desenvolve 
metodologia de organização arquivística 
original e a descreve neste artigo de 1966, 
ora traduzido. Segundo Antonio Galdino 
(ver artigo nesta edição), “O que essa 
argumentação traz à luz é o fenômeno 
da múltipla proveniência. Scott propõe 
um modelo metodológico de arranjo e 
descrição, cuja característica principal para 
representar e assegurar o respeito à ordem 
original e à proveniência é a separação 
entre a descrição de documentos e a 
descrição do contexto”.

Peter J. Scott

 Versão
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1. O Record Group como documentos do órgão transferidor ou de arquivo central
 
O record group, se concebido como os documentos transferidos para a custódia de arquivo por um órgão, 
está em conflito básico com o primeiro objetivo. Há casos em que documentos transferidos por um órgão 
foram na realidade produzidos por outro. Por exemplo, um record group experimental estabelecido pelo 
Escritório dos Arquivos da Commonwealth para o Departamento do Interior da Commonwealth, incluiu um 
Registro de Correspondência, 1901, transferido para custódia de arquivo pelo Departamento do Interior, 
mas que fora, na realidade, produzido pelo Escritório do Primeiro-Ministro, no primeiro Departamento 
de Negócios Externos e transmitido para o Departamento do Interior através de três órgãos sucessores. 
O contexto administrativo fornecido pelo Departamento do Interior é pouco relevante para o volume em 
questão, e sem dúvida, para explicar o sistema de registro e as anotações iniciais nos documentos, a série 
deve ser colocada no contexto Escritório do Primeiro-Ministro.

Há também outros casos em que uma série documental criada por um órgão foi dividida e consequentemente 
foi transferida para a custódia de arquivo de numerosos outros órgãos. Como um exemplo desse problema, 
o Escritório dos Arquivos da Commonwealth recebeu partes da correspondência do Departamento de 
Reconstrução do Pós-Guerra, por meio do Departamento de Desenvolvimento Nacional, do Departamento 
de Repatriação e do Departamento do Primeiro-Ministro, todos órgãos que assumiram responsabilidade 
por alguma das funções do antigo departamento em sua abolição em 1950. Se as partes da correspondência 
fossem deixadas nos grupos documentais dos departamentos de transferência, a série ficaria separada de 
sua associação administrativa primária e estaria permanentemente dividida, com a consequente destruição 
da sua ordem original.

Assim, o record group considerado como sendo os documentos transferidos por um órgão é deficiente 
ao não prover, em todos os casos, um conteúdo administrativo completo para um arquivo (contrário ao 
objetivo 1) e ao interferir na ordem original dos itens dentro de uma série (contrário ao objetivo 2).

2. O Record Group como documentos de um órgão produtor ou acumulador
 
A concepção do record group como os documentos criados por um órgão é uma tentativa de se encontrar 
algo mais próximo ao objetivo básico. Entretanto, mesmo essa concepção estará em conflito com um dos 
objetivos nos casos em que arquivos foram criados não por um órgão, mas por uma sucessão de órgãos. O 
que podemos fazer nessas circunstâncias? Parecem haver três possibilidades:

(a) Colocar a série em um dos record groups, normalmente aquele do último órgão produtor. Por exemplo, 
no Governo da Commonwealth, uma série de arquivos de correspondência, 1903-1938, foi produzida por 
sua vez pelos escritórios centrais do Departamento de Negócios Externos, até 1916, pelo Departamento do 
Interior e Territórios, 1916-28, pelo segundo Departamento de Negócios Internos, 1928-32, e pelo primeiro 
Departamento do Interior, desde 1932. Se colocarmos a série no record group Departamento do Interior, 
tanto se priva os outros órgãos produtores de uma parte importante de seus documentos, quanto se faz 
do grupo Interior algo grotesco, uma vez que um departamento instituído em 1932 dificilmente pode ter 
participado da produção de arquivos criados em 1903. Tal solução fornece um contexto administrativo 
parcialmente falso em um grupo e destrói a sequência original da série nos demais grupos.

(b) Criar um grupo composto para incluir tanto o primeiro órgão produtor quanto suas sucessoras. Podemos 
tentar grupos funcionais, porém tais grupos são nebulosos e fictícios, e não fornecem um contexto 
administrativo real para a interpretação dos documentos.  

(c) Dividir a série, alocando a parte apropriada para cada grupo de órgão produtor, como recomendado por 
Jenkinson. Tal procedimento, ao proporcionar um contexto administrativo, contudo, destrói a ordem original 
dos itens dentro da série e a unidade orgânica da série. Claro que a divisão nem sempre é realizável, como 
no caso de um volume único, Registro do Ato de Contrato de Imigração, 1902-1940, criado alternadamente 
pelo Departamento dos Negócios Externos da Commonwealth (1), Interior e Territórios, Negócios Internos 
(2), Interior (1) e Interior (2).



74 São Paulo, Ano V, Nº 9, p. 72-80, outubro de 2019

Revista do Arquivo                                                                   Versão

Em essência, o problema central do record group de órgão produtor para o arranjo físico de séries de arquivo 
decorre do fato de que o período de vida das séries e o de seu órgão produtor não são necessariamente 
coextensivos. Séries são iniciadas e finalizadas, órgãos são criados e extintos, mas tais eventos não 
necessariamente coincidem. Tentar inserir a série no record group é negar a natureza real da série e tentar 
o impossível, por mais engenhosos os compromissos a que se possa recorrer.

Uma desvantagem adicional do record group de órgão produtor é que ele nem sempre é facilmente 
identificado ou definido. Considerável pesquisa em história administrativa pode ser necessária antes que o 
grupo seja estabelecido; enquanto isso, os documentos não podem ser designados para um grupo, com o 
resultante atraso no processamento e notação.

3. Notação da série no record group

É uma prática utilizar o record group como base para a notação da série, determinando, assim, a sua ordem 
no inventário descritivo e no arranjo físico no armazenamento em estantes. Com a suposição de que há 
uma ordem lógica de séries dentro do grupo (seja funcional, organizacional, tipo, classe, ou cronológica – 
esta última sendo a única ordem não arbitrária), uma vez que os códigos de série estiverem distribuídos, 
uma série adicional ingressada no grupo, não pode ser inserida de imediato na sua posição lógica. Deve-
se, por essa razão, optar pela desordem ou pela reclassificação geral. De outro modo, o processamento 
e notação finais podem ser postergados indefinidamente, para aguardar a probabilidade de que séries 
adicionais sejam descobertas. Tal rigidez nasce da pressuposição implícita de que o grupo é uma entidade 
estável, enquanto, na realidade o grupo dificilmente é estático, e sim sujeito a mudanças. Se o objetivo é a 
flexibilidade da classificação, o record group não é suficiente.

4. O record group como grupo de armazenamento

Também é prática usual utilizar o record group como fator que determina a localização de arquivos nas 
estantes, todas as séries de um grupo estando armazenadas juntas em ordem. Uma vez que as séries estão 
armazenadas, entretanto, o que se faz quando um acréscimo posterior é recebido (digamos) da série nº 
2 de um grupo de 50 séries, algumas das quais requerendo prateleiras de variadas alturas? Moveremos 
as séries 3 a 50 para permitir a inserção da parte adicional da série 2 ou nos rendemos à desordem? Se o 
objetivo é o armazenamento eficiente, o record group não será suficiente e mesmo inibe uma abordagem 
realística para o gerenciamento de depósitos.

5. Definição de record group

Subjacente às dificuldades anteriores, há também um problema fundamental da falta de uma interpretação 
satisfatória e consistente do conceito de record group. A definição adotada pelos arquivistas australianos, 
em 1954, foi conforme Jenkinson:

todos os arquivos de um departamento ou escritório que é ou foi um todo orgânico, 
completo em si, capaz de lidar, independentemente de autoridade adicional ou externa, 
com todas as facetas de qualquer dos negócios relacionados as suas funções usuais.

A primeira parte da frase “todos os arquivos de um departamento ou escritório”, é imprecisa o bastante 
para permitir as interpretações “arquivos transferidos por...” e “arquivos produzidos por...”. Embora os 
termos “departamento” ou “escritório” sejam preferíveis ao termo “administração” de Jenkinson, não foi 
dada a consideração suficiente à questão de subdepartamentos e sub-escritórios (ramo, divisão e outros). 
Em resumo, a arbitrariedade do conceito é suficiente para questionar a sua utilidade.

A Solução: a série documental

Uma solução óbvia para todos os problemas acima é abandonar o record group como categoria primária de 
classificação e basear o arranjo físico de arquivos na série documental como um elemento independente 
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não vinculado ao contexto administrativo. Se a série se torna o nível primário de classificação e o item 
o nível secundário, (a) os itens são mantidos em seu contexto administrativo e na ordem original pela 
alocação física em sua série apropriada, e (b) as séries não são mantidas mais em qualquer ordem física 
em um record group ou grupo de armazenamento (se é que existe tal ordem), mas simplesmente têm seu 
contexto administrativo e associações registradas no papel. Tal sistema está em harmonia com os objetivos 
básicos.

Como experimento, esse sistema foi introduzido em 1964 no Escritório de Arquivos da Commonwealth, 
em Camberra, e como resultado de sua performance completamente satisfatória foi adotado oficialmente 
como o método básico e classificação e arranjo. Ele forneceu uma abordagem não-rígida e flexível para 
o controle físico e processamento de arquivos e permitiu um considerável desenvolvimento no controle 
do contexto administrativo. Uma versão simplificada do sistema pode ser ilustrada por um diagrama, 
mostrando as ligações inter-elementos estruturais básicas:
 

Além das ligações com outros elementos, cada elemento pode ter ligações internas, tanto diacrônicas como 
estruturais. Uma apresentação completa das ligações é dada ao final deste artigo.

1. Controle Documental

Quatro elementos arquivísticos podem ser distinguidos: a “série documental”, o “item”, o “documento” 
e “informação”, os três últimos elementos dependentes, sendo somente a série livre ou independente. A 
definição de série correntemente em uso é:   

um grupo de itens documentais, que, sendo controlados por números ou outros símbolos, 
estão na mesma sequência de números ou símbolos, ou que, não sendo controlados 
por números ou símbolos, resultam da mesma acumulação ou mesmo processo de 
arquivamento e têm forma física e conteúdo informacional similares.

As ligações interelementos para as séries são aquelas para o contexto administrativo, isto é, para órgãos ou 
pessoas produtoras ou controladoras das séries; as ligações intraelementos podem incluir as de séries prévias 
ou sucessoras que desempenham uma função similar ou contém informação similar e as de séries de controle 
(índices, registros) ou as de séries controladas (dossiês etc.). As ligações de séries podem ser incluídas em um 
Registro de Séries Documentais, que atribui um número de controle de série e registra uma descrição da série. 
A viabilidade do sistema é ilustrada pelo exemplo de registro de série apresentado a seguir:  
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Ligações de contexto administrativo para o registro de série são fornecidos por índices de séries documentais 
sob cada órgão ou pessoa; há índices separados para (a) séries produzidas e (b) séries controladas por ou 
transferidas para custódia de arquivo. No lugar do inventário do record group há um inventário de séries 
de cada órgão ou pessoa, baseado nos índices, que fornece flexibilidade para a ordenação de séries e 
inserção de novas entradas. Uma série que foi produzida por mais de um órgão ou pessoa é listada no seu 
lugar lógico no inventário de registros de cada um dos órgãos ou pessoas com detalhes de sua transmissão 
do órgão prévio ou para o seu sucessor. Sob esse sistema, o record group é representado por uma simples 
listagem no papel das séries atribuídas a um dado órgão ou pessoa; ele não constitui mais a base para o 
arranjo físico ou controle de notação.

O controle numérico simples de séries dá flexibilidade ao processamento porque as séries podem ser 
registradas e anotadas antes de seu contexto administrativo (isto é, as ligações com o órgão ou pessoa 
produtora) seja completamente determinado. As séries não precisam ser armazenadas em ordem 
numérica, tão somente com um índice de localização, elas podem ser armazenadas da forma que pareça 
mais econômica, de acordo com categoria de tamanho (padronizado, não-padronizado), continuidade 
(aberta ou fechada), ou frequência de uso (ativa, inativa). A simbolização numérica sequencial pode ser 
elaborada de acordo com o número de séries envolvidas, por uma combinação de letras e números, como 
no Escritório de Arquivos da Commonwealth, onde foram utilizados como símbolos até três letras e quatro 
números, isto é, de A1 à ZZZ9999, dando mais de 180 milhões de combinações.

Uma história geral é preparada para cada série, incluindo, inter alia, uma análise do sistema de gerenciamento 
de documentos do qual a série faz parte. De fato, um arquivista pode ser definido como um mantenedor 
e intérprete de documentos em seus sistemas originais de gerenciamento de documentos. O papel do 
arquivista como um analista de sistemas de gerenciamento de documentos do passado pode também ser 
ampliado para incluir sistemas correntes; assim, com o controle numérico simples de série, o registro de 
séries pode ser estendido para cobrir séries que ainda não estão na custódia de arquivo. Por exemplo, o 
Escritório de Arquivos da Commonwealth utiliza o registro de séries como base na identificação e descarte 
nos órgãos governamentais da Commonwealth.
 

2. Controle de Contexto

Os arquivos da Commonwealth, embora sejam compostos essencialmente de documentos produzidos 
pelos órgãos governamentais da Commonwealth, incluem documentos de outros governos (alguns 
documentos das colônias australianas e dos Estados que foram transferidos para a Commonwealth quando 
da sua criação em 1901), de organizações privadas (por exemplo, firmas de propriedade de inimigos 
nacionais expropriadas durante a Segunda Guerra Mundial), e de pessoas e famílias (por exemplo, papéis 
de ex-ministros e funcionários da Commonwealth, muitos dos quais incluem material não oficial). Como 
resultado, o sistema de controle de contexto, necessário para substituir o record group, foi desenhado para 
dar conta de todas as possibilidades conhecidas.

Há quatro elementos básicos (organização, órgão, família e pessoas), cada um deles numerado 
independentemente, mas relacionado aos outros por índices:

(a) Organização, Órgão

A organização é, por definição, o governo inteiro ou uma organização privada (companhia, sociedade, 
igreja, etc.). As ligações dos interelementos com os órgãos deles dependentes são fornecidas por um índice 
estrutural para órgãos. Organizações podem ser relacionadas entre si diacronicamente (prévia, sucessora) 
e estruturalmente (por exemplo, o Governo da Commonwealth pode ser descrito como sendo controlado 
pelo Governo do Reino Unido até o Estatuto de Westminster, de 1931; o Governo da Commonwealth, por 
sua vez, controla as administrações dos vários territórios da Commonwealth).

Um órgão é parte de uma organização que possui seu sistema de gestão de documentos independente. No 
contexto do governo pode ser um escritório no topo do estado; o escritório central de um departamento, 
ou escritório regional de uma repartição; ou seja, pode estar em qualquer nível da hierarquia administrativa. 
Relacionadas à organização de que fazem parte, às pessoas que empregam e às séries documentais que 
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produzem, órgãos também estão relacionados uns com os outros diacronicamente (prévio, sucessor) e 
estruturalmente (por exemplo, o Departamento do Primeiro-Ministro da Commonwealth é controlado pelo 
Primeiro Ministro e controla, inter alia, o Escritório de Arquivos da Commonwealth).

Um Registro de Organizações e um Registro de Órgãos são mantidos conjuntamente com um índice de 
suporte para órgão por organização. Uma história geral pode ser compilada para cada organização e órgão, 
dando, inter alia, análises do desenvolvimento da estrutura organizacional e de sistemas de gerenciamento 
de documentos. Um inventário de órgãos para cada organização pode ser preparado, com os órgãos 
arranjados na ordem que for mais conveniente (cronológica, organizacional ou funcional).

Órgãos são elementos livres; eles podem se mover, e o fazem, de organização para organização com pouca 
ou sem mudança (por exemplo, na Austrália, os Escritórios da Marinha Mercante, em vários portos, foi 
transferido em 1922 dos estados para a Commonwealth; ou os escritórios da Qantas Empire Airways Ltd., 
parte de uma organização privada até 1947, quando foi adquirida pelo Governo da Commonwealth). Em 
tais casos, os órgãos podem ser simplesmente indexados nas duas ou mais organizações consideradas.

(b) Família, Pessoa

Estes elementos fornecem o contexto necessário para arquivos pessoais ou familiares e para arquivos de 
um órgão que podem ser produzidos por uma dada pessoa. Famílias estão relacionadas com as pessoas 
que as compõem; pessoas estão relacionadas com as suas respectivas famílias, com os órgãos com as quais 
estão associadas e com séries documentais que produzem.

Registros de famílias e de pessoas são necessários com índices para pessoas por família e por órgão. Uma 
pequena apresentação biográfica pode ser preparada para cada pessoa e uma história e genealogia para 
cada família. Um inventário de pessoas por família ou órgão também pode ser preparado.

Pessoas são elementos “livres” na medida em que passam de uma família para outra; mulheres por meio de 
casamentos ou adoção, homens por adoção. Em tais casos, uma indexação adicional é o suficiente.

Conclusões
 
O conceito de record group é, sob diversos pontos de vista, um conceito excessivamente limitado para o 
gerenciamento de arquivos e, como foi mostrado, uma complicação desnecessária. Ao invés de permitir 
que se adira aos princípios básicos, ele pode na verdade distorcer a aplicação de tais princípios. Se a série 
documental é adotada como a unidade documental primária, pode-se evitar todas as dificuldades antigas 
do arranjo físico, e se é capaz de relacionar de forma minuciosa os arquivos com seu contexto apropriado. 
Somente respeitando a integridade física das séries documentais e registrando integralmente o seu contexto 
administrativo, estaremos em completa harmonia com os princípios tradicionais.

Esta breve pesquisa buscou apresentar os elementos básicos para qualquer sistema de arquivos, em 
substituição ao controle por record group, nos níveis de controle de conteúdo e dos documentos. Há 
naturalmente outros elementos que podem ser introduzidos, tais como legislação (estatutos, ordenanças, 
regulamentos e outros) e termos de controle de informação (por exemplo, cabeçalhos  de assuntos 
utilizados nas indexações ou sistemas de arquivamento, merecedores de um estudo à parte do ponto de 
vista histórico, para mostrar os conceitos intercambiáveis para recuperação de informação e para ilustrar 
os padrões de pensamento de um dado órgão ou pessoa -  em cujo estudo se fundirão a linguística e a 
semântica). Sem dúvida, outros desenvolvimentos se seguirão.
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Ligações de Série estruturais e Diacrônicas
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Uma breve introdução ao “Sistema de Séries” de Peter Scott 

Antonio Carlos Galdino | Doutor em História pela UNICAMP. Coordenador Setorial do Arquivo Municipal 
de Campinas. E-mail: acgaldino@gmail.com

O artigo The record group concept: a case for abandonment da autoria do arquivista australiano Peter Scott, 
é a certidão de nascimento de uma nova abordagem arquivística, que pode ser considerada como a “mais 
contundente reinterpretação da proveniência” da segunda metade do século passado. (COOK, 2018, 50 
[1997]).

Publicado em 1966 na American Archivist, revista da Associação dos Arquivistas Americanos, o texto de 
Scott consiste na primeira apresentação sistemática da metodologia inovadora por ele criada, do que viria a 
ser conhecido como Sistema Australiano de Séries, naquele momento em implantação pelo Commonwealth 
Archives Office, o embrião do Arquivo Nacional de seu país.

O objetivo desta breve introdução é sumarizar os pontos centrais da metodologia elaborada por Scott, tal 
como formulada em 1966, bem como apresentar alguns comentários significativos sobre tal metodologia 
presentes na literatura arquivística e, por fim, traçar muito resumidamente as suas influências, indicando 
uma bibliografia aos que se interessam em aprofundar-se nesse tema.

De forma muito sintética, comecemos com o contexto no qual nasceu o insight de Scott. A Austrália tornara-
se independente em 1901, e apenas em 1944 foi nomeado um arquivista chefe da área de arquivos da 
Commonwealth Nacional Library, a saber, Ian Maclean. O Commonwealth Archives Office tornou-se órgão 
autônomo em 1961 e enfrentou os problemas de administrar, ao lado dos documentos do período colonial, 
um volume de documentos acumulados por cerca de cinco décadas. 

Os órgãos produtores ou acumuladores (ministérios, departamentos, secretarias, comissões, comitês 
etc.) dessa crescente massa documental eram rapidamente substituídos por novos, subdivididos ou 
simplesmente extintos, num ambiente de grande volatilidade de estruturas organizacionais, que caracterizou 
a administração pública australiana, no pós-Segunda Guerra Mundial. Em tal contexto, a gestão de arquivos 
confrontou-se com problemas de arranjo de fundos abertos e administração das massas documentais 
ainda com valor administrativo, para os quais as diretrizes e metodologias oferecidas pelos manuais da 
Arquivologia da época eram insuficientes. (CUNNINGHAM, 2007, 79-80) 

Sob a liderança de Ian Maclean, que desde a década de 1950 já refletia sobre a necessidade de integrar 
gestão de arquivos e gestão de documentos correntes (UPWARD, 2016), os arquivistas australianos abriram-
se para experimentações. Graças ao ambiente de desafios práticos e de grande liberdade intelectual, foi 
possível a Peter Scott, que ingressou no Commonwealth Archives Office em 1963, imaginar e propor aos 
seus colegas o que seria um novo método de arranjo/classificação que respondesse satisfatoriamente aos 
problemas das formulações tradicionais do pensamento arquivístico, observando com rigor conceitual o 
princípio da proveniência.

O primeiro ponto a esclarecer é o significado do Records Group, adotado oficialmente pelos arquivistas 
australianos, em 1954, o qual Scott propõe ser abandonado como ferramenta arquivística. Na verdade, a 
expressão Records Group, criada pelos arquivistas norte-americanos para uma construção metodológica 
própria, não é utilizada em seu sentido original pelos australianos.1 Basta ver a definição que é reproduzida 
no texto para descobrir que na realidade trata-se da definição de Archives Group do arquivista britânico 

1 Record group, segundo a definição adotada em 1941 pelo National Archives do EUA, é “uma grande unidade arquivística estabelecida de um modo 
um tanto arbitrário, considerando-se devidamente o princípio de proveniência e o desejo de se dar à unidade um tamanho e caráter convenientes 
para os trabalhos de arranjo, descrição e publicação de inventários.” (SCHELLENBERG [1956], 2006, p. 254). A definição de Archive Group, está 
JENKINSON (1922, p. 84-85).

 Resenha
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Hilary Jenkinson, sob outro nome:

[...] “todos os arquivos de um departamento ou escritório que é ou foi um todo orgânico, 
completo em si, capaz de lidar independentemente de autoridade adicional ou externa 
com cada aspecto de qualquer negócio relacionado as suas funções usuais.” (SCOTT, 
1966, p.497).

No ano de 1954, Schellenberg visitara a Austrália ministrando as palestras que deram origem ao seu livro 
Arquivos Modernos – princípios e técnicas, publicado originalmente naquele país. Schellenberg reconheceu 
a contribuição dos arquivistas australianos para a sua própria compreensão do pensamento de Jenkinson 
e para o desenvolvimento de sua crítica ao conceito de Archives Group, que seria aplicável apenas a 
“acúmulos passados a que não se acrescentarão mais documentos, ou documentos de órgãos extintos” 
(SCHELLENBERG [1956], 2006, p. 13 e p.254). Este é, sem dúvida também, o eixo da crítica de Peter Scott, 
propondo, no entanto, uma solução bem diversa da dos norte-americanos.

O objeto da crítica de Scott, entretanto, independente das diferenças de definições ou de nomes, é 
abrangente ao que há de comum entre o Archives Group, o Record Group norte-americano, como também 
ao Fonds francês.2 Com linguagem técnica concisa, Scott desenvolve em uma dúzia de páginas argumentos 
de crítica às práticas de arranjo/classificação baseadas no método de representar a proveniência por meio 
do agrupamento de documentos numa figura simultaneamente física e descritiva, demonstrando as falhas 
lógicas na aplicação dos princípios mais tradicionais na arquivística, a saber, o da proveniência e o da ordem 
original.

O núcleo da argumentação de Scott sobre os problemas da técnica tradicional de classificar documentos 
pode ser assim resumido: em razão das mudanças crescentes e sucessivas das estruturas administrativas 
governamentais, surgem e desaparecem produtores de record groups, órgãos cujas relações hierárquicas e 
temporais são entrelaçadas e muitas vezes descontínuas, ao mesmo tempo em que a vida de muitas séries 
documentais (record series) ultrapassa o período de existência de inúmeros produtores ou mesmo dos 
órgãos que acumularam arquivos de produtores anteriormente extintos. 

O uso de uma relação unívoca, de um-para-um, no plano da classificação/arranjo entre uma pluralidade de 
produtores/acumuladores de arquivos e todas as séries documentais por eles produzidas e acumuladas, 
tentando agrupá-las como unidades físicas e descritivas coletivas, gera impasses insolúveis. Scott constatou 
que no quadro metodológico tradicional, o arquivista será levado a optar entre fragmentar as séries 
documentais fisicamente por produtor, isto é, quebrando o princípio de indivisibilidade (o da ordem 
original) ou, em casos em que a série pertenceria aos record groups de múltiplos produtores em sucessão 
temporal, alocá-las sob o record group de um ou de outro produtor, acumulador ou transferidor, rompendo 
o princípio de proveniência relativamente aos demais produtores. 

O que essa argumentação traz à luz é o fenômeno da múltipla proveniência. Scott propõe um modelo 
metodológico de arranjo e descrição, cuja característica principal para representar e assegurar o respeito à 
ordem original e à proveniência é a separação entre a descrição de documentos e a descrição do contexto. 

As entidades de contexto são definidas como organizações e seus órgãos, e famílias e pessoas. As entidades 
documentais são as séries documentais e seus itens. E tal separação é levada a efeito – lembremos que o 
modelo foi elaborado antes da revolução da informática - por um sistema de inventários baseados em fichas 
com referências remissivas entre si, para as séries documentais e para as organizações, órgãos, famílias e 
pessoas que produzem, utilizam ou transferem documentos. A identificação da entidade de proveniência, 
ou o contexto administrativo, torna-se um elemento da esfera do controle intelectual do acesso aos 
documentos e não é mais aplicada como um método ordenador de disposição física e da notação nos 
depósitos. 

Do ponto de vista da administração física, as séries serão identificadas nesse método, por códigos sem 
significado classificatório, isto é, códigos que não representam mais o pertencimento a um record group, 

2 Para uma discussão mais ampla sobre os conceitos de Record Group, Archives Group e Fundo, pode se consultar Terry Cook (2017), bem como 
Laura Millar (2002, 2012).  
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ou fundo, ou seção/grupo, ou subseção/subgrupo do mesmo. As séries não são mais controladas nos 
depósitos de arquivo por meio de códigos relativos a uma entidade física que elas compõem conjuntamente 
em disposição contígua nas estantes. Nenhuma relação de organização obrigatória ou disposição física 
é atribuída às séries umas em relação às outras; elas passam a constituir unidades físicas e descritivas 
independentes. O agrupamento físico que representava o seu contexto administrativo é substituído por 
“associações registradas no papel” (SCOTT, 1966, p.497). Os “pertencimentos” de séries de múltipla 
proveniência são representados pelas referências a tais séries nas fichas que registram cada uma dessas 
diversas entidades de proveniência.

Em razão da característica central de separação entre a descrição de contexto e a descrição de documentos 
no modelo criado por Scott, alguns autores puseram em questão se a melhor designação do método seria 
a de “Sistema de Séries”. (CUNNINGHAM, 2007, 80; HURLEY, 2016). Para Terry Cook, na metodologia de 
Scott, “todo o trabalho arquivístico de descrição passou de um modelo estático de catalogação para um 
sistema dinâmico de múltiplas inter-relações” (COOK, 2018, 54), na mesma linha de raciocínio Geofrey Yeo 
conceitua o modelo descritivo de Scott como um modelo relacional de descrição arquivística (YEO, 2017). 
Essas duas caracterizações enfatizam que o modelo oferece o desenho de quadros de inúmeras relações 
sincrônicas e diacrônicas entre as entidades documentais e contextuais, criando múltiplos “caminhos” de 
recuperação dos documentos. 

A proeminência da categoria de “série” no nome do modelo pode ser explicada pelo fato de que ele 
proporciona, ao abandonar a “fisicalidade” dos fundos arquivísticos (COOK, 2018, 55), uma mudança de 
escala, ou melhor, uma redução de escala das unidades físicas a serem identificadas, arranjadas e descritas. 
Essa redução foi bastante convincente aos colegas arquivistas de Scott pela sua exequibilidade prática, 
pois as séries documentais eram facilmente visualizadas dentro dos sistemas de registro e controle de 
documentos, herdados da Administração Pública Britânica pelos órgãos governamentais australianos. A 
ordem original, no sentido exato do Registraturprinzip, podia ser reconhecida naturalmente nos sistemas 
de registros e controle de documentos e compõe o núcleo da definição de série documental apresentada 
por Scott: “um grupo de itens documentais que, sendo controlados por números ou outros símbolos, estão 
na mesma sequência de números ou símbolos...”.3  Desse modo, a operação de controle de unidades físicas 
passa a ser governada exclusivamente pelo princípio da ordem original e não pelo princípio de proveniência. 

Vista sob outro ângulo, a característica relacional do modelo descritivo ganha maior proeminência. Refiro-
me aqui ao desenho de relações simultaneamente sincrônicas e diacrônicas do sistema descritivo por séries. 
As relações sincrônicas correspondem às interrelações entre as séries documentais, em um determinado 
momento do sistema de gestão de documentos, onde se encontram por exemplo séries de controle e séries 
controladas, mas que também são evidenciadas pelas relações de controle, subordinação e associação 
entre órgãos de uma organização, entre organizações e de pertencimento entre famílias e pessoas, que 
indexam as séries. As relações diacrônicas se dão em termos de relações temporais de sucessão entre 
órgãos, organizações e famílias, produtoras e acumuladoras de séries, como também por meio das relações 
sucessão entre séries documentais.4 

Por fim, deve-se indicar, ainda que brevemente, o lugar do Sistema de Séries em relação ao modelo do 
Records Continuum de gestão de documentos e arquivos, pelo qual a arquivística australiana é difundida e 
conhecida internacionalmente, sobretudo, por meio do sofisticado modelo conceitual elaborado por Frank 
Upward, três décadas depois da implantação do modelo descritivo de Scott.5 O Sistema de Séries foi, segundo 
Ian Maclean, o “último tijolo” da construção do Continuum, na medida em que, não se restringindo aos 
documentos recolhidos em custódia, podia ser aplicado aos documentos correntes, ao mesmo tempo que 
fornecia um método adequado de arranjo e descrição dos conjuntos documentais recolhidos (UPWARD, 
2016). 

Os principais pesquisadores do Records Continuum Research Group da Universidade de Monash, hoje talvez 

3 Note-se que Scott se dedicou na década seguinte a uma pesquisa histórica sobre os sistemas britânicos de registro de documentos The Development 
and Role of de Records Registry whithin the Commonwealth Government (CUNNINGHAM, 2010, 263-304) 
4 A formação superior de Peter Scott foi em linguística; e como ele próprio relata, os conceitos sincronia e diacronia foram emprestados da obra 
Curso de Linguística Geral de Ferdinand Saussure. (CUNNINGHAAM, 2010). 
5 Para uma visão geral sobre o modelo do Records Continuum veja-se Dingwall (2017).
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o mais importante centro de reflexão e pesquisa da arquivística australiana, são unânimes em reconhecer a 
influência da base conceitual do sistema descritivo de Peter Scott no modelo Continuum. (REED, 2012, 22).6 

Ressalte-se que a recepção da obra de Scott, no cenário internacional, pelo menos até a década de 1980, 
esteve longe de ser positiva. Michel Duchein, um dos arquivistas com maior renome internacional, proferiu 
um julgamento fortemente negativo, ao considera-la como “a face apenas remoçada do velho sistema 
anterior a Natalis de Wailly: a classificação por assuntos”, e manifestou-se duramente contra ela: “não 
devemos ter complacência para com erro tão grave e de tão sérias consequências”.  (DUCHEIN, 1982, 22).7

Geofrey Yeo, em balanço sobre a descrição publicado em 2010, afirma que a “maioria dos autores hoje 
reconhece que, para os arquivos de instituições dinâmicas, o Sistema de Séries cria representações de 
proveniência mais reais do que os métodos tradicionais mono-hierárquicos”. (YEO, 2017, 140).

Pela inovação propiciada pelo de Sistema de Séries, Terry Cook atribui a Scott o lugar de iniciador da 
revolução “pós-custodial”, cujos trabalhos, embora remontem à era do papel, “são agora especialmente 
importantes para os arquivistas do mundo dos documentos eletrônicos” (COOK, 2018, 55). De fato, 
o sistema australiano desenvolveu-se, após a implantação oficial em 1966, sofisticando-se nas décadas 
seguintes, com contribuições do próprio Peter Scott e de outros arquivistas australianos, entre os quais 
pode-se mencionar  Chris Hurley8, incorporando por exemplo, as funções, entre outros elementos que não 
estavam presentes no modelo original, sendo mais recentemente pensado e adaptado para a gestão de 
documentos digitais. É o caso do projeto SPIRT, que resultou em 1999 no Australian Recorkeeping Metadata 
Schema ou RKMS.9 

O modelo descritivo de Scott se tornou conhecido internacionalmente e tem ganho adeptos em outros 
países de língua inglesa. Está presente nas Normas ISO 15489 e 23081, sobretudo nesta última, influenciada 
pelo modelo de metadados elaborado pelo projeto SPIRT. 

As normas de organismos arquivísticos também o incorporaram em alguma medida. A segunda edição da 
Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para Entidades Coletivas, Pessoas e Famílias, a 
ISAAR (CPF), assim como a Norma internacional para Descrição de Funções, a ISDF e, por último, a Norma 
internacional para descrição de instituições com acervo arquivístico, ISDIAH, complementaram a ISAD(G), 
cuja gênese se deu originalmente dentro do ponto de vista da teoria arquivística tradicional. Tais normas 
combinadas permitem uma aproximação da abordagem relacional criada por Scott, refletindo uma influência 
desta (CUNNINGHAAM, 2007; YEO, 2017,144-148; GUEGUEN, 2013, 104), ao abrir a possibilidade da 
descrição de documentos e descrição de contexto separadamente. A segunda edição da norma canadense 
anglófona Rules for Archival Description também se voltou para a possibilidade de descrição por séries. 
(MILLAR, 2012, 16).

Em 2010, a Associação de Arquivistas Australianos publicou um volume compilando todos os trabalhos 
de Peter Scott (CUNNINGHAAM, 2010), bem como ensaios sobre a sua contribuição; e em 2012, foi 
homenageado no congresso do Conselho Internacional de Arquivo, com uma sessão de palestras a ele 
dedicada (CUNNINGHAM & MILLAR & REED, 2012).

Mais recentemente, o Grupo de Especialistas em Descrição Arquivística formado em 2012 pelo Conselho 
Internacional de Arquivos, publicou em 2016 uma versão preliminar para consulta pública do “Documentos 
em Contextos – modelo conceitual” ou RiC-CM (ICA, 2016), resultado de um esforço para superar o fracasso 
das normas ISAD, ISAAR(CPF), ISDF e ISDIAH em “articular um quadro conceitual global que daria orientação 
sobre como as normas se destinavam a trabalhar juntas para formar um sistema de descrição completo.” 
(GUEGUEN, 2013, 105). Além de inovar ao propor a metodologia da modelagem conceitual para a descrição, 
aproxima esta das tecnologias mais modernas de linguagens da web-semântica, em desenvolvimento 

6 O endereço do Records Continuum Research Group é https://recordscontinuum.info/.
7 Sobre essa recepção ver também MILLAR (2012, 13-16).
8 Indicamos alguns dos textos de Chris Hurley (2016 (a), 2016 (b), 2016 (c), 2017 (a) e 2017 (b)), um dos mais importantes autores sobre o tema 
da descrição, que abordam várias das questões pontuadas superficialmente neste artigo. Outros textos do mesmo autor, assim como de outros 
teóricos arquivistas australianos, podem ser encontramos no portal figshare.
9 Sobre o projeto SPIRT e a relevância do Sistema Descritivo de Scott na elaboração do RMKS veja MCKEMMIISHI et ali. (1999, 9). 
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por outras comunidades profissionais do mundo da informação e da cultura.10 Os enormes desafios de 
“reinvenção” prática e teórica da descrição trazidos pelo RiC-CM indicam um caminho ambicioso sem 
dúvida, mas também incontornável para o aprofundamento da abordagem descritiva cuja certidão de 
nascimento data de 1966. 

Esperamos que o acesso da comunidade arquivística de língua portuguesa ao texto seminal de Peter Scott, 
“possivelmente o arquivista mais conhecido da Austrália, mas o menos bem entendido internacionalmente” 
(CUNNINGHAAM, 2012, 2), possa contribuir para o aprofundamento da pesquisa e da reflexão, e, sobretudo, 
para o desenvolvimento de práticas mais ricas no âmbito da descrição arquivística no cenário brasileiro.
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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 artigos 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. 
 
Nesta edição, publicamos o artigo Centros de memória como estratégia de preservação 
e acesso à informação retrospectiva, da professora doutora do Departamento de 
Ciência da Informação da UNESP de Marília.

Os arquivos de empresas formam um universo singular de informações sobre a sua 
própria história institucional, mas que também trazem elementos importantíssimos para 
compor o tecido das conjunturas. Porém, em geral, empresas privadas não costumam 
promover gestão adequada de sua d                    ocumentação, o que provoca a destruição 
periódica de documentos que cumpriram a função de prova para a qual foram criados 
(primeira idade). Assim, não há política interna às organizações que promova a avaliação 
documental e propicie uma “segunda idade” para tais documentos, a partir de uma 
avaliação arquivística. 

O texto de Márcia Pazin discute “como os centros de memória podem contribuir 
para a preservação de documentos de valor permanente e para o uso da informação 
retrospectiva, como aliados aos processos informacionais das organizações, no âmbito 
dos elementos e estratégias organizacionais, a saber: a cultura organizacional, a 
comunicação e reputação institucional e a criação de conhecimento”. 

De suma importância!
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CENTROS DE MEMÓRIA COMO ESTRATÉGIA DE PRESERVAÇÃO E ACESSO 
À INFORMAÇÃO RETROSPECTIVA
 
Corporate Memory Centers as preservation and access strategy to retrospective 
information

 
Marcia Cristina de Carvalho Pazin Vitoriano I Professora Doutora do Departamento de Ciência da 
Informação, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, São Paulo-Brasil, 
marcia.pazin@unesp.br 

Resumo
 
A memória das organizações apresenta diversas abordagens possíveis. Considerando ambientes em que 
não existam políticas arquivísticas de preservação de documentos e diante dos conceitos de memória 
institucional e memória organizacional, discute-se como os centros de memória podem contribuir para a 
preservação de documentos de valor permanente e para o uso da informação retrospectiva, como aliados 
aos processos informacionais das organizações, no âmbito dos elementos e estratégias organizacionais, a 
saber: a cultura organizacional, a comunicação e reputação institucional e a criação de conhecimento. Para 
isso, o artigo tem o objetivo de apresentar o conceito de centro de memória e as principais estratégias 
de utilização da memória das organizações como fator de competitividade. Para este fim, o método de 
pesquisa utilizado é a revisão bibliográfica. Como resultado, identificamos os principais usos da memória 
em ambiente organizacional, associando-os a produtos e serviços prestados pelas organizações, como 
apoio à preservação de documentos e à criação de políticas arquivísticas adequadas à implantação de 
arquivos permanentes. 
 
Palavras-chave: Centro de memória. Memória institucional. Gestão do conhecimento. Comunicação 
organizacional. Arquivo permanente.

Abstract
 
Memory of organizations presents several possible approaches. Considering environments in which there 
are no archival policies for records preservation, and concepts of institutional memory and organizational 
memory, it is discussed how memory centers can contribute to the preservation of records of permanent 
value and to the use of retrospective information, such as allied to the informational processes of the 
organizations, in the scope of the organizational elements and strategies, namely: the Organizational 
Culture, the Communication and Institutional Reputation and the creation of Knowledge. The article aims 
to present the concept of memory center and the main strategies of memory utilization of organizations as 
a factor of competitiveness. For this purpose, we used the bibliographic review as a research method. As 
a result, the main uses of Memory in an organizational environment are identified, associating them with 
products and services provided by the organizations, as support for the preservation of documents and the 
creation of archival policies suitable for the implementation of archives.
 
Keywords: Corporate memory center. Institutional memory. Knowledge management. Organizational 
communication. Archive.
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1. Introdução 

O tema da memória é complexo: abrange uma série de disciplinas em diferentes áreas do conhecimento.  
Se considerarmos apenas as ciências humanas e sociais, ainda assim, o espectro de interesse dos conceitos 
de memória é grande. Nas ciências sociais e na história, a memória é tratada do ponto de vista de relações 
sociais abrangentes. Nora (1993), Pollack (1989,1992), Le Goff (1992) abordam o tema do ponto de vista 
das interações sociais provocadas pela memória e da constituição de um corpus conceitual sobre o tema. 
Foi Maurice Halbwachs (1990) quem estudou e cunhou a expressão memória coletiva, que identifica o 
tema da memória nos grupos sociais.

A partir da discussão desses e de outros autores, as Cências Sociais Aplicadas têm se apropriado dos 
conceitos ligados à memória para desenvolver teorias próprias. Com enfoque nas relações interpessoais das 
organizações e nas diferenças existentes entre a organização formal e a organização informal, os teóricos da 
psicologia organizacional definem elementos de interesse para a construção da cultura organizacional, que 
têm relação direta com o conceito de memória (SCHEIN, 2009; FLEURY, 2007; FREITAS, 2007). Os teóricos 
da comunicação organizacional perceberam a memória como um elemento de fortalecimento da imagem 
institucional e têm desenvolvido, além de ações específicas voltadas à imagem, também mecanismos de 
fortalecimento da reputação institucional utilizando-se da memória das organizações para essa finalidade 
(ALMEIDA, 2005; COSTA, BARROS, CELANO, 2012; CRUZ, 2014). Por fim, a Gestão do Conhecimento (GC) 
representa uma área de estudo que tem demonstrado a grande importância da memória para a construção 
do conhecimento nas organizações. Com enfoque na informação e na produção de conhecimento, e com 
inspiração nos trabalhos de Davenport & Prusak (2003) e Nonaka e Takeuchi (2004), os pesquisadores 
da GC vêm desenvolvendo modelos de sistemas de registro da memória das organizações com finalidade 
técnica (FREIRE et all, 2012; SASIETA, BEPLER, PACHECO, 2011; OLIVEIRA, 2014).

Do ponto de vista da Ciência da Informação, o conceito de memória, quando aplicado às organizações, enfoca 
o conhecimento explícito, representado pela informação registrada em documentos, e o conhecimento 
tácito, representado pela memória dos participantes da organização. Nesta dupla existência de documentos 
e experiência individual reside a capacidade das organizações de acumularem conhecimentos produzidos 
no desempenho de suas atividades. Por isso, a implantação de estratégias de preservação e organização 
da informação pregressa representa a capacidade das organizações de construírem e reconstruírem o 
conhecimento de que necessitam.  

Este processo é tão mais relevante, quanto menor for a preocupação com a organização de arquivos e 
a preservação dos documentos de valor permanente. Em ambientes organizacionais em que inexistem 
políticas de gestão de documentos, a incapacidade de preservar parcela significativa dos documentos tem 
sido uma constante.  Neste caso, a criação de arquivos permanentes não é uma ação comum. Considerando 
que o conceito de políticas arquivísticas tem sido tratado mais comumente do ponto de vista das políticas 
públicas de arquivos (SOUSA, 2006; JARDIM, 2013; ARREGUY; VENÂNCIO, 2017), é relevante identificar, 
discutir e analisar ferramentas institucionais de preservação que têm surgido para cobrir a lacuna existente 
tanto no âmbito da gestão de documentos quanto na administração de arquivos. 
 
Entende-se que, idealmente, a implantação da gestão de documentos em suas diversas fases, principalmente 
a avaliação documental, possibilitaria melhores resultados, porque mais abrangentes e integrados à vida 
arquivística da organização, desde a produção documental até sua preservação definitiva. Porém, na 
ausência desta possibilidade, deve-se atentar para outras ferramentas de preservação, inclusive como 
forma de valorização dos documentos de valor permanente como capital cultural da organização. 
 
Uma das estratégias utilizadas para essa finalidade é a criação dos chamados centros de memória e a 
transformação desses espaços em locais de preservação de informação, seja em forma de documentos 
arquivísticos, bibliográficos ou museológicos ou pelo registro do conhecimento experiencial dos diversos 
atores organizacionais, além da disseminação e uso dessa informação para as mais diversas finalidades. 

Considerando o contexto apresentado anteriormente, este artigo tem o objetivo de apresentar o conceito 
de centro de memória e as principais estratégias de sua utilização pelas organizações no âmbito da gestão 
administrativa, como fator de competitividade. Para este fim, utilizamos como método de pesquisa a revisão 
bibliográfica para identificar as principais abordagens do tema. 
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Inicialmente, são apresentados os diferentes conceitos de memória utilizados no âmbito das organizações. 
A seguir, conceituamos o centro de memória, como unidade destinada à coleta, preservação e uso do acervo 
de informações e conhecimento da organização. Por fim, demonstramos três das principais estratégias de 
utilização da memória para fins organizacionais: o fortalecimento da cultura organizacional, a manutenção 
da reputação institucional e a gestão do conhecimento corporativo. Pretendemos, assim, demonstrar como 
a articulação dos diversos usos possíveis da memória pode ampliar a capacidade de utilização da informação 
pelas organizações ao longo do tempo. 

2. Conceituando memória no ambiente organizacional

Como dissemos anteriormente, memória é um conceito abrangente e precisa ser bem delimitado para 
que possamos utilizá-lo no contexto das organizações. Numa referência para a História, podemos dizer que 
a memória, “como propriedade de conservar certas informações, remete-nos a um conjunto de funções 
psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele 
representa como passadas” (LE GOFF, 1992, p. 423). Dois elementos são mais significativos nesta definição. 
O primeiro elemento é a representação. Para o autor, memória é a reconstrução de impressões a respeito 
dos fatos, atualizando-os a cada momento. Trata-se aí da articulação de um segundo elemento: o tempo. A 
memória não é somente uma questão do’ passado, é principalmente uma questão do presente. Trata-se de 
representação de um determinado fato passado, no momento presente.  
 
Se trouxermos o conceito apresentado por Le Goff para o âmbito da Administração, poderíamos fazer uma 
aproximação considerando o grupo social representado pelas organizações. “A memória de uma organização 
é a representação, ou o conjunto de representações, que o grupo faz do passado dessa organização, a partir 
dos elementos disponíveis para isso” (PAZIN-VITORIANO, 2013, p. 922). Essa definição vai ao encontro dos 
elementos formadores da cultura organizacional, uma vez que o passado de um grupo agrega os elementos 
da cultura organizacional numa rede de significados que constrói e reconstrói a compreensão do grupo 
sobre sua própria história. 
 
No enfoque da Arquivologia, a memória tem relação direta com o registro da informação. 

 
É um conjunto de informações e/ou documentos, orgânicos ou não, representativos da 
organização, referenciados sem que haja necessidade de reunir física ou materialmente 
as fontes, apenas captando as informações, identificando-as e aos objetos que as contêm, 
para que estejam disponíveis ao pesquisador, de maneira coerente e integrada (BELLOTTO, 
2004, p. 274).

Este conceito denota a preocupação com a informação como fonte de conhecimento para o pesquisador, 
tenha ele finalidade gerencial ou acadêmica.
 
Contemplando questões sociais, administrativas, culturais e informacionais, os pesquisadores da memória 
no âmbito das organizações vêm trabalhando na formulação de uma série de definições que delimitem o 
espaço de pesquisa conceitual sobre o tema, considerando duas abordagens diferentes e complementares. 
 
Iniciamos com o conceito de Memória Institucional (MI). “Na perspectiva do tempo, seria o retorno 
reelaborado de tudo aquilo que contabilizamos na história como conquistas, legados, acontecimentos, 
mas também vicissitudes, servidões, escuridão.” (THIESEN, 2013, p. 285). Nesta formulação, a memória 
apresenta-se num contexto de valor social do grupo, pois é “através da memória que as instituições se 
reproduzem no seio da sociedade” (THIESEN, 2013, P. 282). 
 
Por outro lado, o conceito de Memória Organizacional (MO), forjado principalmente no ambiente técnico 
da Gestão do Conhecimento, associa a memória ao 

 
Acervo de informação, conhecimentos e práticas, agregados e retidos pela organização 
ao longo de sua existência, utilizados para o suporte às suas atividades, seus processos 
decisórios e para a preservação do seu capital intelectual, potencializando a gestão do 
conhecimento (MENEZES, 2006, p.31).
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O conceito de MO enfoca o aspecto informacional do acervo das organizações, considerando-o como fonte 
de conhecimento, que deve ser usado em benefício da organização. 

Embora o segundo conceito, apresente uma abordagem instrumental, como diz Thiesen, (2013, p.31), os 
dois conceitos estão interligados. “Do nosso ponto de vista, a memória institucional abrange a memória 
organizacional, mas não se limita a ela. São as relações de forças que determinam o plano institucional que, 
por sua vez, define a organização. A questão da instituição é a legitimidade.”
 
Para construí-la, porém, não se prescinde do conjunto de documentos e informações produzidos pela 
organização ao longo de sua existência. Se a Memória Institucional se ocupa de uma visão abrangente 
e social de cada organização, inserindo-a em um contexto social maior, a memória organizacional, usada 
como ferramenta de gestão em diversos níveis, dá sentido à preservação documental e ao registro da 
memória individual, para operacionalização de objetivos mais concretos, em ambientes muitas vezes 
refratários à compreensão do valor social da preservação da memória e dos documentos que a constituem, 
numa perspectiva abrangente. 
 
Considerando principalmente as organizações privadas, em que a existência de arquivos permanentes 
como resultado de um processo de avaliação documental é um fato muito raro, a criação de Centros de 
Memória pode ser uma importante estratégia de preservação de ao menos uma parcela dos documentos 
de valor permanente, com a finalidade precípua de garantir seu uso posterior pela organização. 
 
Neste sentido, Buckland (1991) ao tratar da materialidade da informação no conceito de informação-
como-coisa, deixa entrever também uma das diferenças da construção da memória em relação à simples 
preservação de documentos. Ao utilizar a expressão informação-como-processo, o autor delimita um espaço 
de atuação voltado aos processos informacionais representado, no caso dos conjuntos documentais, pela 
capacidade de acionar a informação-como-coisa, o documento, visando utilizá-lo para as mais diversas 
finalidades. Memória é processo, mas para que esse processo se coloque em movimento, é necessário que 
um conjunto de registros seja preservado e ativado no momento oportuno. 

3. A formação de Centros de Memória 

Para conceituar os centros de memória, é necessário localizá-los nas instituições de preservação e sua 
relação com os acervos documentais produzidos e acumulados pelas organizações. Tradicionalmente, as 
organizações mantêm arquivos, definidos como um “conjunto de documentos produzidos e/ou acumulados 
por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, 
independentemente da natureza do suporte” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 27). Diferentemente das 
coleções, que podem ser definidas como uma “reunião artificial de documentos que não mantendo relação 
orgânica entre si, apresentam alguma característica comum” (CAMARGO, 2010), os arquivos acompanham 
a vida da organização. Nascem a partir das necessidades documentais das organizações para realização de 
suas atividades. 
 
Bibliotecas e museus, apesar de estarem mais relacionados a atividades culturais e técnicas, trazem alguns 
elementos à questão da preservação de acervos das organizações na medida em que associam o conceito 
de coleção a temas específicos.
 
O conceito de Centro de Memória tem sua raiz no conceito tradicional de Documentação, originário da 
Biblioteconomia. Trata-se da “organização de informações relacionadas a um assunto, sem restrições 
quanto a acervo”. (SMIT, 1987, p.10).  Um centro de documentação seria, portanto, a “entidade que reúne 
em torno de uma especialidade bem determinada qualquer tipo de documento” (BELLOTTO, 2004, p.37). 
Segundo a definição, num centro de documentação, o que une o acervo é o tema comum. No contexto aqui 
estuado, esse tema comum seria a memória da organização a que o centro se refere. 
 
No contexto organizacional, os centros de documentação surgem principalmente a partir de meados do 
século XX, com as primeiras demandas por informação especializada, principalmente voltada à ciência 
e tecnologia, com enfoque em pesquisa e desenvolvimento. No Brasil, o surgimento de centros de 
documentação com características históricas aconteceu a partir da combinação de dois fatores: a necessidade 
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de pesquisa e a valorização da preservação do patrimônio. A partir da década de 1970, uma série de 
iniciativas governamentais de proteção ao patrimônio cultural deu origem a uma vertente patrimonialista 
da política nacional de cultura. Não é à toa que os primeiros centros de documentação, memória e pesquisa 
de característica humanística e histórica foram implantados nas Universidades (CAMARGO, 2003). 

A partir dos anos 1980, o modelo de criação de centros de documentação histórica, muitos dos quais, agora 
efetivamente denominados como Centros de Memória, começou a se consolidar no ambiente organizacional, 
atingindo empresas e organizações da sociedade civil.  As organizações passaram a implementar centros 
voltados à preservação da memória institucional, com objetivos principalmente culturais e mercadológicos.

Nos anos 2000, houve uma consolidação desse modelo cultural, e os centros de memória tonaram-se 
áreas dentro das organizações voltados a questões gerenciais, de comunicação e marketing. Atualmente, 
vários centros de memória passam por um momento de transição do modelo cultural para um modelo 
estratégico, baseado na utilização do acervo para diferentes usos organizacionais. 

Essa mudança pode ser verificada na definição elaborada por um Centro de Memória nascido nos anos 
2000, o Espaço Memória Itaú. 

 
O [Centro de Memória] CM é uma área de uma instituição cujo objetivo é reunir, organizar, 
identificar, conservar, produzir conteúdo e disseminar a documentação histórica para os 
públicos interno e externo. Ecoando os valores das instituições, os CMs geram produtos 
e serviços, dialogando com o campo da gestão do conhecimento, da comunicação e da 
cultura organizacional (ITAÚ CULTURAL, 2013, p. 12).

 
O conceito demonstra diferentes aspectos da existência dos centros de memória: o acervo, a produção de 
conhecimento sobre a organização no formato de produtos e serviços e a questão da cultura, representada 
pelos valores organizacionais.  
 
Dentro dessa abordagem da memória nas organizações é importante salientar que um Centro de Memória 
não é um memorial, no sentido de um local de celebração do passado da organização. Embora ele possa 
criar produtos com essa finalidade em situações específicas, o Centro de Memória não pode ser estático e, 
principalmente, não deve estar voltado à monumentalização do passado. 
 
É na análise sobre a forma como as organizações utilizam seus documentos para representar o passado que 
podemos compreender o significado da memória institucional e da memória organizacional nos Centro de 
Memória. Para isso, é importante refletir sobre sua composição.

 
Podemos identificá-lo como sendo um acervo híbrido, composto na maior parte das vezes 
de documentos de arquivo, associados a documentação bibliográfica de característica 
técnica e museológica, composta especialmente de objetos representativos da cultura 
organizacional ou de produtos preservados para fins técnicos ou memorialísticos (PAZIN, 
2012, p.2).

Uma parte significativa do acervo dos Centros de Memória é composta por documentos permanentes, com 
alto valor informativo. Porém, o CM não pode ser tratado como um arquivo permanente, uma vez que seu 
acervo não é recolhido com base na realização de um processo completo de avaliação documental. É, por 
outro lado, selecionado, a partir da análise daqueles documentos que podem ser considerados fontes de 
informação relevantes para a organização. Neste caso, o aspecto da representação também ganha força, no 
lugar da função arquivística de preservação realizada pelos arquivos permanentes. 

Ao lado de arquivos e coleções, com documentos em sentido amplo, de valor permanente, representativos 
da missão, finalidades e atribuições da organização, o registro da memória dos colaboradores e outros 
atores da vida organizacional, configura-se como um importante conjunto documental, representativo do 
conhecimento tácito produzido na organização. Por fim, podemos identificar a presença de informação 
não orgânica, representada pelo resultado de pesquisa temática, realizada com objetivo de ampliar o 
conhecimento sobre a organização.
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A composição do acervo dos centros de memória é bastante representativa de uma seleção de informações 
consideradas relevantes. Essa informação está presente em todo o ambiente organizacional e sua relação 
com a memória institucional e a memória organizacional pode ser representada pela figura 1.

Figura 1 – Informação e composição do acervo de Centros de Memória

Fonte: Adaptado de ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 64.

  

As possibilidades apresentadas por Rousseau e Couture (1998) demonstram que a informação que 
circula nas organizações pode compor um painel bastante abrangente.  Além de documentos de arquivo, 
documentos bibliográficos, coleções, fundos não institucionais e o registro do conhecimento pessoal de 
trabalhadores e colaboradores constituem uma gama de possibilidades de organização e de diferentes 
políticas informacionais, sejam elas arquivísticas ou de outra natureza. 
 
A preservação deverá ser definida por meio da avaliação documental, para a informação orgânica, presente 
nos documentos arquivísticos, e pela análise da relevância da informação, para a informação não-orgânica, 
seja ela registrada, em documentos externos às organizações ou aquela não registrada, representada pelo 
conhecimento tácito de seus colaboradores. Porém, não é o que ocorre na grande maioria dos casos. A 
constituição da memória institucional e da memória organizacional envolve questões como a seleção de 
documentos que passarão a compor o acervo destinado à preservação. Essa composição seletiva passa, 
na maior parte das vezes, pela manutenção de artefatos, da cultura organizacional aqueles documentos 
e objetos que seriam representativos daquela instituição (SCHEIN, 2009; FLEURY, 2007). Este conceito 
de ‘memória’ definido pela cultura organizacional pode limitar o uso do acervo. Um exemplo disso é a 
utilização prioritária para ações de Comunicação e Marketing, para reforço de imagem da organização, em 
detrimento de outros usos técnicos.

Porém, as estratégias organizacionais não podem ser desconsideradas. Trata-se de dar legitimidade 
administrativa à preservação, num ambiente voltado à eficiência administrativa. Como estratégia de 
agregação de valor, a associação da memória às necessidades organizacionais pode ser uma ferramenta 
relevante para a preservação de acervos documentais de natureza permanente, justificando-a. 
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4. Estratégias organizacionais beneficiadas pela criação de Centros de Memória
 
Podemos dividir os usos possíveis dos Centros de Memória em três grandes grupos de elementos das 
estratégias organizacionais. A cultura organizacional; a Comunicação e a Gestão do Conhecimento. A cada 
uma dessas correspondem ações específicas que podem ser desenvolvidas pelos Centros de Memória.  

4.1 Cultura Organizacional e Memória 
 
Um dos principais conceitos formulados para a Cultura Organizacional diz que se trata do 

 
(...) padrão de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu 
ao aprender como lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna e 
que funcionaram suficientemente bem para ser considerados válidos e, portanto, serem 
ensinados aos novos membros como o modo correto de perceber, pensar e sentir em 
relação a esses problemas (SCHEIN, 2009, p. 9).

A partir dos textos da Psicologia e da Sociologia Organizacional, diversos autores propõem a possibilidade de 
uma leitura do universo simbólico da organização com base na leitura histórica. Num contexto de pesquisa 
da cultura organizacional, as informações registradas em documentos, ao serem decodificadas, podem 
levar à compreensão do contexto cultural e da evolução da organização ao longo do tempo (FLEURY, 2007). 
 
A questão da cultura organizacional relaciona-se com a memória da organização considerando que esta 
pode colaborar com ações para o fortalecimento da imagem da organização perante os colaboradores 
e como estratégia de promoção do pertencimento, para a formação e o fortalecimento de lideranças, 
impactando principalmente as áreas de Recursos Humanos e de Comunicação Interna. 
 
Devemos considerar que o fenômeno da apreensão da cultura organizacional pelo grupo ocorre em três 
níveis: o nível dos artefatos, o das crenças e valores e o dos pressupostos básicos. O nível dos artefatos, 
o mais superficial dos três, contempla estruturas, objetos e processos organizacionais visíveis por seus 
membros e, portanto, representativos da própria organização. Ao lado da linguagem e do vestuário, os 
documentos e a memória dos colaboradores são responsáveis por produzir artefatos relevantes, como 
os mitos e heróis, histórias repassadas, os rituais e as cerimônias organizacionais (FREITAS, 2007). Muitas 
vezes, esses artefatos são materializados a posteriori em documentos, revestidos de caráter icônico, como 
representação da própria memória da organização. 
 
O processo de construção da cultura organizacional se fortalece, assim, no imaginário dos membros da 
organização.

É no nascimento da organização que tem início o processo de construção da cultura 
organizacional; e os fundadores terão papel preponderante neste processo. É esta primeira 
geração de líderes que forjará o caminho que a organização percorrerá até constituir esse 
“conjunto de pressupostos básicos” que determina sua cultura. O registro das histórias 
e sua posterior divulgação podem ocorrer de duas formas. Primeiro, pelo relato oral, 
passado de pessoa a pessoa, num processo de construção de narrativas, comprovadas 
ou não, que permanecem no imaginário coletivo dos participantes da organização e vão 
sendo reproduzidas ao longo do tempo. 
Em um segundo momento, normalmente numa fase de transformação ou como ritual de 
celebração, a organização providencia o registro escrito dessa história, das mais variadas 
formas, desde matérias especiais até um livro comemorativo. Esses documentos cumprem 
o papel de traduzir para as novas gerações da organização os relatos mais importantes 
do ideal corporativo que a direção da organização deseja fixar. (PAZIN-VITORIANO, 2013, 
p. 918-919). 

 
O segundo nível é representado pelas crenças e valores assumidos pelos membros da organização como 
adequados. Se pertencem inicialmente a alguns membros do grupo, devem ser transmitidos aos demais 
membros, ao longo do tempo como estratégia de criação e preservação da identidade do grupo. Os valores 
organizacionais são transferidos pelas diversas ferramentas de comunicação, influenciados por mecanismos 
de liderança intrínsecos à gestão administrativa. (FREITAS, 2007). A transferência da informação depende, 
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em muitos casos, de suportes documentais, que são apresentados aos colaboradores em momentos de 
interesse, como em eventos específicos de integração ou de treinamento, entre outros. Neste caso, o 
Centro de Memória pode colaborar com a produção de conteúdo específico como os kits de integração de 
funcionários ou material de apoio a treinamentos de liderança. 
 
Além desses documentos, os regulamentos, códigos de conduta, brindes, fotos e demais documentos 
produzidos como resultado da realização dos rituais da organização (eventos, festas), tornam-se eles 
próprios artefatos representativos dos valores e crenças organizacionais. Serão utilizados para reproduzir e 
reforçar a cultura que representam (PAZIN, 2012).
 
A combinação do uso de artefatos adequados aos valores da organização e sua comunicação pode 
interferir beneficamente nos pressupostos básicos do grupo organizacional, o nível mais profundo da 
cultura organizacional.  Trata-se do nível das suposições fundamentais dos membros do grupo. São eles 
que definem como os membros percebem, pensam e sentem a cultura à sua volta. Estão introjetados no 
comportamento dos participantes da cultura organizacional, de tal modo que a maioria do grupo sequer 
percebe o quanto esses pressupostos interagem nas relações do grupo (FREITAS, 2007). 
 
Os atributos da memória da organização podem, quando planejados e utilizados consciente e 
sistematicamente nos diversos níveis de percepção, configurar-se num forte componente de fortalecimento 
ou mudança da cultura organizacional, dependendo da situação que se apresente. 

4.2 Memória, Comunicação e Reputação Institucional 

Se para o ambiente interno, os elementos da cultura organizacional estão relacionados à memória das 
organizações, no ambiente externo a reputação institucional é o elemento predominante.
 
No senso comum, reputação é o conceito de que alguém ou algo goza num grupo humano. Trata-se, 
portanto, de uma questão relacionada à imagem cultivada por alguém no ambiente externo ao seu circulo 
mais próximo.
 
No ambiente organizacional, a questão da reputação está relacionada à imagem da organização junto ao 
público. Ela é formada por várias facetas, dentre elas a missão, a visão e os valores institucionais professados 
perante o público externo, e que atinge diretamente áreas como comunicação e marketing, publicidade e 
propaganda. 

Reputação corporativa é a avaliação geral que os stakeholders fazem sobre uma 
organização ao longo do tempo. Esta avaliação é baseada nas experiências diretas dos 
stakeholders com a organização, em qualquer outra forma de comunicação ou simbolismo 
que fornece informação sobre as ações da organização e/ou comparação com as ações de 
outras organizações rivais (GOTSI; WILSON, 2001 apud THOMAZ, 2006, p. 45)

A reputação nasce a partir da formação de um histórico de impressões que atingem uma organização a 
partir de seu relacionamento com seus diversos públicos. Esse histórico configura-se a partir da combinação 
entre imagem e identidade que uma organização manifesta ao público e também da recepção da imagem 
e da identidade pelo mesmo público. 
 
Por isso é importante compreender os conceitos de imagem e identidade na abordagem da comunicação 
empresarial.  

A identidade de uma empresa é o resultado de como o público a enxerga por meio das 
ações de suas diversas áreas e porta-vozes. O reflexo dessa identidade se transforma na 
imagem da companhia, sendo que a soma de imagens positivas e negativas, ao longo do 
tempo, constitui a sua reputação. Se a identidade for gerada por ações de comunicação 
que denotam ética, coerência e credibilidade, a imagem será positiva. Se as condutas 
refletirem posturas contraditórias e dissonantes, a identidade estará associada à 
desconfiança e, consequentemente, a imagem será negativa (SILVA NETO, 2013, p. 24) 

 
Para o autor, a questão da identidade revela a percepção construída pelo público interno da organização e 



96 São Paulo, Ano V, Nº 9, p. 87-102, outubro de 2019

Revista do Arquivo                                                Autora Convidada

que atravessa as relações estabelecidas com o público interno. Nesse sentido, a construção da reputação 
de uma organização sofre influência de diversos ambientes e atores, mas é a comunicação organizacional 
que tem como objetivo o desenvolvimento de ações que ampliem o conhecimento da organização de sua 
imagem externa, ao mesmo tempo em que cria estratégias de melhoria dessa imagem. Esse conjunto de 
ações tem na memória um importante aliado. Ela tem um papel de 

 
(...) facilitadora de relacionamentos com grupos considerados estratégicos pela 
organização, promovendo a aproximação com esses públicos, por meio de reforço de 
vínculos emocionais, seja pela melhoria da gestão de pessoas, com a intenção de 
promover o compartilhamento de sentidos, oferecendo aos membros da organização um 
espaço discursivo e de pertencimento (CRUZ, 2014, p. 9)

 
Almeida (2005, p. 70) compila visões de uma série de autores sobre os conceitos de imagem, identidade 
e reputação, visando compreender as inter-relações existentes e a interferência das duas primeiras na 
construção da reputação corporativa (quadro 1) 

Quadro 1 – Abordagens dos Conceitos de Imagem, Identidade, Reputação 

 
Fonte: ALMEIDA, 2005, p. 70

A abordagem da autora organiza os conceitos de modo a compreendermos que, enquanto a imagem 
projetada pode ser diferente da imagem desejada pela organização, uma vez que são diferentes as variáveis 
ambientais que interferem em cada uma delas, a identidade é uma representação consistente, que tem na 
aplicação da visão, da missão e valores, aqui considerados como os símbolos da organização. A reputação, 
por outro lado, é construída ao longo do tempo, a partir do resultado da combinação entre a imagem 
externa construída, a imagem projetada e da imagem desejada pela organização. Nesse sentido, dentre 
todos os conceitos, a reputação é uma construção de longo prazo. 
 
Além de ferramenta de fortalecimento da reputação, por meio do uso de estratégias de comunicação, a 
memória pode ser usada como estratégia de manutenção da reputação, principalmente em situações de 
crise, quando impressões transitórias podem enfraquecer a imagem externa construída e atingir a reputação 
organizacional. A percepção de que, ao longo do tempo, aquela organização tem obtido resultados mais 
positivos do que negativos, pode colaborar para a proteção da imagem corporativa. 
 
Para essa finalidade, a memória pode ser utilizada em três níveis. Na comunicação institucional, que se 
estabelece por meio das relações corporativas e de desenvolvimento da organização; na comunicação 
organizacional, voltada ao desenvolvimento da cultura e na comunicação mercadológica, por meio da 
publicidade e da propaganda.  Em cada uma dessas situações, é possível criar produtos para utilização 
específica. 
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4.3 Informação, Conhecimento e Memória 
 
Uma terceira estratégia de uso da memória nas organizações está diretamente relacionada ao conceito 
de memória organizacional, que corresponde ao seu uso no ambiente de negócios, tanto interna, quanto 
externamente à organização. 
 
Considerada por vários autores como um repositório de informação e de registro de conhecimento produzido 
ao longo do tempo (SASIETA; BEPLER; PACHECO, 2011; FREIRE et al, 2012), tem como principais áreas de 
interesse as atividades técnicas de planejamento estratégico, processos decisórios e gestão tecnológica. 
 
A memória organizacional trabalha sobre o tripé dados, informação e conhecimento como definido por 
Davenport e Prusak (2003), associando gestão da informação ao registro do conhecimento tácito (implícito, 
pessoal) produzido pelos membros da organização. É, porém, na construção de um processo de recuperação 
da informação e do conhecimento que a memória organizacional pode atuar mais fortemente como agente 
catalisador do conhecimento organizacional de longo prazo. 
 
A criação do conhecimento na empresa precisa de mecanismos de preservação e de disseminação da 
informação que, utilizados em conjunto, permitam a recuperação, a socialização, a externalização, a 
combinação e a internalização preconizadas pela espiral do conhecimento representada pelo Modelo 
SECI (NONAKA; TAKEUSHI, 1997, p.80).  Para Freire et all (2012, p. 42) “o processo de gestão favorece o 
compartilhamento de conhecimento, sua explicitação e armazenamento formam a base do conhecimento 
organizacional e, sua criação e manutenção dependem, exclusivamente, da memória organizacional”.
                                                     

Figura 2 – Espiral do Conhecimento

 

 

 
  

Fonte: NONAKA; TAKEUSHI, 1997, p.80.

 
O funcionamento efetivo da espiral depende, em certa medida, da manutenção de um repositório de 
informação que possa ser acessado para atingir novos patamares de conhecimento. Ao final de cada ciclo 
do conhecimento (uma volta completa na espiral), o novo conhecimento produzido precisa ser armazenado 
e gerenciado para que seja possível acessá-lo posteriormente. 
 
O conceito de conhecimento apresentado por Davenport e Prusak (2003) demonstra a complexidade deste 
processo, que depende do contexto, de reflexão, de análise e síntese de conteúdos em diversos âmbitos. 

 
O conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 
contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e 
incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na mente 
dos conhecedores. Nas organizações ele costuma estar embutido não só em documentos 
ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais 
(DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p.6). 
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A memória organizacional deve ser responsável não apenas pela manutenção do repositório de longo 
prazo, mas também pelo estabelecimento efetivo de um processo ativo de recuperação e socialização da 
informação pregressa, relativa a ações já realizadas anteriormente, mas que podem funcionar como um 
gatilho para novas ações, retomando o ciclo do conhecimento num ponto anterior da espiral. Mas, para que 
isso ocorra é necessário que a criação do Centro de Memória seja acompanhada de uma política de acervo 
condizente com os objetivos organizacionais. 
 
A efetiva utilização da memória como ferramenta estratégica depende de que a informação-como-processo 
definida por Buckland (1991) entre em operação. O grande valor da memória, seja ela institucional ou 
organizacional, está na capacidade de atuar como elemento potencializador dos usos da informação 
retrospectiva para finalidades institucionais e organizacionais. A memória implica em um processo 
informacional que vai além da preservação documental. Trata-se de colocar em uso os registros documentais, 
sejam eles arquivísticos ou não, e criar registros para aquela parcela do conhecimento presente nas 
organizações, mas que ainda não foi sistematizado. 

5. Potencialidades do Centro de Memória: acervo e produtos 
 
Os centros de memória têm tentado incorporar gradativamente as três estratégias apresentadas 
anteriormente. Para isso, é importante que o acervo preservado seja considerado como recurso informacional 
efetivo. Em cada organização, a estruturação de um centro de memória passa, primeiramente, pela análise 
das condições de preservação de arquivos e eventuais coleções acumuladas. 
 
Muitas vezes, documentos e informações encontram-se dispersos e sem organização, o que impossibilita 
sua utilização efetiva. Cabe, portanto, perguntar por que a organização mantém um ou vários arquivos 
(repositório de informação) e não estabelece um referencial de memória, deixando esse contexto disperso 
em diversas áreas? Talvez um elemento que contribua para responder a esta pergunta esteja na resposta 
para uma segunda questão. Qual a diferença de finalidade entre o arquivo e a memória que prevalece 
nesta divisão? O que os documentos dizem? O que a empresa quer saber? A resposta a essas questões é 
complexa. 
 
Cada organização possui estratégias gerenciais e operacionais que influenciam os fluxos formais e informais 
de informação, de acordo com os diferentes contextos e cenários organizacionais. A oferta de informação 
de qualidade aumenta as possibilidades de uso, por isso é importante entender o processo informacional 
como uma rede interconectada de diferentes fluxos de informação (INOMATA; ARAÚJO; VARVAKIS, 2015). 
Ao preservar documentos, a organização precisa desenvolver paralelamente mecanismos de organização e 
recuperação que estabeleçam a relação entre as potencialidades informacionais do acervo e as necessidades 
informacionais da organização. 
 
Para isso, é importante definir critérios de preservação das informações essenciais da organização, de modo 
a transformar o acervo documental arquivístico ou de outra natureza em referência informacional para a 
construção da memória organizacional. Este processo passa pela realização da avaliação de documentos, 
como processo informacional preconizado por Rockembach (2015) e pela construção de uma política de 
acervo com base na avaliação da informação contida nos documentos de arquivo. 

A partir da experiência relatada pelo Espaço Memória Itaú-Unibanco e pelo Centro de Memória, 
Documentação e Referência do Instituto Itaú Cultural (2013) na criação de uma série de produtos de 
memória, alinhados ao planejamento estratégico de atuação do centro de memória elaborado por seus 
dirigentes, é possível depreender a existência de um conjunto de produtos e serviços mais comumente 
identificados nos Centros de Memória. 

Publicações, como livros comemorativos e revistas, junto a exposições temáticas (de longa duração, 
temporárias ou itinerantes) estão entre os principais produtos, utilizados como mecanismos de divulgação 
e externalização do acervo, em ações de comunicação interna e externa, para fortalecimento da reputação 
institucional. Outros produtos de comunicação podem servir para a aproximação do usuário, como 
brindes ou promoções, (sorteios ou concursos culturais), programas de tv, rádio ou internet (sites, blogs 
e páginas em redes sociais), que atuam internamente como mecanismo de integração e pertencimento 
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e externamente como agentes de divulgação da imagem institucional. Para desenvolvimento da cultura 
organizacional, a elaboração de kits de integração, contendo o histórico da organização, ou de material para 
treinamento e capacitação de lideranças, além do suporte a festas e homenagens, são estratégias comuns 
de pertencimento, que podem ser desenvolvidas em conjunto com a equipe de Recursos Humanos. 

O atendimento a pesquisadores e o desenvolvimento de pesquisas técnicas ou culturais, para 
desenvolvimento de produtos ou subsídios a processo organizacionais tem-se ampliado, e vem se tornando 
ferramenta de apoio à criação de conhecimento organizacional, que fortalece e realimenta o acervo do 
Centro de Memória. Do ponto de vista do subsídio à criação do conhecimento, o contato com as áreas 
técnicas da organização é essencial. A elaboração de relatórios técnicos contendo histórico de produtos é 
um dos serviços possíveis fornecidos pelo Centros de Memória; o apoio técnico aos arquivos técnicos amplia 
a possibilidade de pesquisas em locais que possuem grande potencial informacional, mas nem sempre têm 
à disposição equipe capacitada para tratar a informação do ponto de vista da memória organizacional. Por 
fim, a realização de pesquisa temática sob demanda dos mais diversos setores da organização e a criação 
de espaços de socialização podem contribuir fortemente com a gestão do conhecimento organizacional.  
 
Devemos salientar que a implantação de um Centro de Memória é uma decisão de nível estratégico que 
deve ter o envolvimento da alta direção, para que tenha legitimidade. A experiência do Instituto Itaú Cultural 
(2013), cujos centros de memória são unidades de tratamento da informação consideradas de natureza 
estratégica para a organização (tanto no Instituto quanto no banco), demonstra a importância da definição 
de objetivos, da definição da política de acervo e de produtos adequados às necessidades informacionais 
da organização. 
 
A equipe é um ponto focal do processo. Por seu caráter interdisciplinar, o centro de memória se beneficia 
da existência de diferentes profissionais trabalhando em conjunto para desenvolvimento dos projetos e 
para solução de problemas. A convivência de historiadores, arquivistas, bibliotecários, comunicadores e 
administradores, entre outros profissionais, influencia positivamente a troca de experiências e amplia a  
capacidade de criação. 
 
Por fim, a questão da infraestrutura, já bastante tratada em outros trabalhos sobre o tema, não pode 
ser esquecida. A criação de um espaço adequado a diferentes tarefas operacionais amplia a capacidade 
produtiva dos profissionais. Espaços destinados para reserva técnica, tratamento do acervo, atendimento 
a pesquisadores e realização de reuniões, além do espaço expositivo, mesmo quando de pequenas 
dimensões, podem atuar com um catalisador de energia da organização para o desenvolvimento do 
trabalho. O ambiente em si é, ele também, um elemento da cultura organizacional que pode tornar o 
centro de memória um espaço simbólico de memória, tal qual descrito por Nora (1993), o que pode ser 
bastante relevante para a divulgação e apropriação das ações dos centros por seus usuários. 

Considerações finais
 
O objetivo deste artigo configurou-se na apresentação dos centros de memória como espaço de preservação 
da informação e de criação de conhecimento organizacional. 

Como vimos anteriormente, as estratégias organizacionais e empresariais podem se beneficiar da existência 
de uma área funcional destinada à gestão de informação especializada na memória da organização. 
Na ausência de um processo de avaliação documental sistemático, a implantação de uma unidade de 
informação voltada à preservação e uso de documentos de valor permanente pode se configurar numa 
importante estratégia de preservação. 

Onde a memória não é um valor em si, essa estratégia não se sustenta a não ser que se alinhe com as 
estratégias organizacionais. Por isso, o alinhamento à comunicação, à cultura organizacional e à gestão 
do conhecimento se configura como um mecanismo de sobrevivência e de valorização da informação 
retrospectiva contida nos documentos, sejam eles de natureza arquivística ou não. 
 
A implantação de Centros de Memória acaba por realimentar a preocupação com a preservação dos acervos 
documentais das organizações. Na medida em que o tema ‘Memória’ passa a ser tratado regularmente, 
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torna-se mais presente na vida organizacional e ganha legitimidade junto ao corpo de colaboradores/
funcionários. 

Naturalmente, um Centro de Memória não substitui a necessidade da avaliação documental nem a criação 
de políticas arquivísticas, porém a criação de uma estratégia desta natureza pode servir como um elemento 
alavancador para a valorização da memória e de seus registros documentais.
 
Como pretendemos demonstrar a partir da discussão sobre o uso da memória como apoio às estratégias 
organizacionais, não se trata apenas de preservar documentos de valor permanente, mas, principalmente, 
de utilizá-los de maneira a garantir os motivos para sua preservação. 
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Apresentação
 
Nesta edição nº 9, os jovens pesquisadores Fábio Dantas Rocha e Filipe Moreno Horta demonstram apren-
dizagens e maturidade adquiridas nas suas experiências investigativas nos arquivos. É muito gratificante 
perceber linhas de continuidade na produção de história crítica e muito bem assentada em sólida metodo-
logia científica, a partir de cruzamento de fontes primárias e esforço analítico.

Como resultado, divulgamos duas experiências muito ricas e que servem de inspiração para novos 
pesquisadores.

Vale conferir.
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discutirem o papel da urbanização na experiência da população pobre em grandes centros urbanos no Brasil. 
Compõe o Coletivo Crônicas Urbanas e foi coautor do livro “Guia dos Itinerários da Experiência negra: um passei 
histórico por São Paulo”, publicado pelo Crônicas Urbanas em parceria com a Prefeitura de São Paulo. 
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Filipe Moreno Horta 

> 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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Os arquivos guardam verdadeiras disputas pela história

“...o trabalho científico tem dessas coisas, na maior parte do tempo o historiador 
testa hipóteses e, quando entende um pouco mais da realidade, depara-se com novas 
perguntas que outras fontes podem ajudar a responder”. 

As histórias que brotam das caixas de arquivo

Em 2009, entrei para a Faculdade de História da Universidade Federal de São Paulo. Tive o privilégio de 
começar meus estudos em uma universidade que vincula, desde o início, a formação de seus alunos com as 
práticas de ensino e pesquisa. Por isso, desde 2011 frequento as salas e os andares do Arquivo Público do 
Estado de São Paulo (APESP), sempre em busca de diferentes 
tipologias documentais sob a guarda da instituição.

No início, pouco entendia sobre o plano de classificação da 
documentação e sobre o arranjo arquivístico – impasses de 
começo de carreira. O tempo foi passando, as explicações e os 
auxílios dos arquivistas e do restante da equipe se acumulando, 
até que a lógica arquivística se tornou evidente para mim. De 
lá para cá, percebi a impossibilidade de falar sobre a história da cidade e/ou do estado de São Paulo sem 
vasculhar as caixas e os papéis do APESP.

Negros e brancos na formação social de São Paulo

Sou historiador interessado em entender o processo de formação social da cidade de São Paulo, levando 
em conta os conflitos étnico-raciais que envolveram sujeitos negros e brancos durante a lida diária do 
início da Primeira República. Portanto, o período do pós-abolição muito tem me interessado. Mas, para 
chegar aos meus temas de estudos atuais, tive que passar por uma série muito grande de temas, arquivos, 
instituições e fontes.

Muito já se falou sobre a impossibilidade de se estudar o período do pós-abolição na cidade de São Paulo, 
devido à falta de fontes e, principalmente, à ausência da categoria “cor” dentro da documentação pertinente 
ao início do século XX. Uma recente historiografia sobre o pós-abolição paulistano tem demonstrado o 
contrário, ainda assim, a busca, como em toda a pesquisa, é árdua.

Estratégias de pesquisa e busca de novas fontes

Por isso, consultar os acervos do Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Arquivo 
Histórico Municipal de São Paulo e do Núcleo de Documentação e Pesquisa da Fundação Energia e 
Saneamento foi fundamental para que, aos poucos, eu fosse percebendo quais as estratégias metodológicas 
para melhor entender a documentação que trata das trajetórias, trabalhos, moradia e escolhas de vida das 
pessoas negras em São Paulo durante a primeira metade do século XX. 

Valendo-me de fotografias, plantas da cidade e de processos-crime, tive acesso a informações pouco 
discutidas na bibliografia sobre a cidade. Foi assim que, em busca de mais vestígios sobre como noções de 
branquitude impactaram as vidas de mulheres e homens negros, voltei minha atenção para a documentação 

Fábio Dantas Rocha

Já passei meses dos meus anos 
abrindo e fechando caixas dos 
mais diversos fundos e, para 

isso, sempre contei com o auxílio 
da equipe do Arquivo.
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do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Nela, pude identificar os locais de moradia e trabalho da 
população negra paulistana e, mais do que isso, perceber como se desenrolaram os conflitos entre brancos 
e negros.

Variedades de fontes de pesquisa no APESP
 
O tema central de minhas análises tem sido as experiências de classe da população negra de São Paulo, 
entre os anos de 1890 e 1930. Pretendo entender quais foram os padrões ideológicos que informaram suas 
ações e os contextos de conflitos entre eles e a populações branca e pobre da cidade. Ao examinar essas 
experiências, pude perceber que os anos da Primeira República em São Paulo estiveram relacionados a um 
processo de construção oficial de uma identidade paulistana pautada pela presença branca na cidade. E 
que esse processo, além de se reformular constantemente durante os anos republicanos, herdou padrões 
ideológicos informados pelos anos de desestruturação da instituição escravista.

Uma empreitada dessa monta só foi possível graças aos jornais da imprensa negra e aos livros de registros 
de sociedades civis do 2º Tabelião de notas de São Paulo, presentes no Arquivo Público do Estado de São 
Paulo. Junto com eles, outras fontes foram primordiais para a elaboração de meu trabalho. Particularmente, 
o fundo da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo me foi muito importante; dele, vali-me 
dos grupos da Secretaria de Polícia da Província (conjunto: Processos de formação de culpa e inquéritos), da 
Repartição Central de Polícia (conjuntos: Correspondência do Chefe de Polícia, do Secretário da Segurança 
Pública e da Repartição Central de Polícia) e o da Assistência Policial (conjunto: Registro de ocorrências da 
Assistência Policial).
 

Estratégias para enxergar os invisibilizados nas histórias das cidades

Desde o início da trajetória, meu objetivo era entender como a população egressa da escravidão vivenciou o 
pós-Abolição na cidade de São Paulo. Estudante jovem, sem muita ciência das dificuldades que encontraria 
pela frente e sem conhecer muitas das tipologias documentais, passei a procurar por mulheres e homens 
negros entre as fontes sobre a cidade no início do período republicano. Não os encontrei de primeira e, 
aos poucos, fui acreditando que não os encontraria. Topei com uma infinidade de gente italiana, espanhola 
e portuguesa. Os nacionais, que apareciam entre os jornais e registros oficiais, chamavam minha atenção, 
mas não conseguia saber se eram brancos ou negros.

Para enfrentar esses limites, tive que lidar com uma documentação variada, sem a qual não seria possível 
alcançar as interpretações aqui referidas. Utilizei correspondências policiais capazes de informar a situação 
pela qual a província de São Paulo passou durante os anos finais da escravidão. Jornais como A Província 
de São Paulo (depois, O Estado de São Paulo), Correio Paulistano e alguns títulos da imprensa negra foram 
essenciais para acompanhar os debates acerca da situação social e política da cidade nos anos próximos 
da Abolição. Sobre isso, Atas da Câmara Municipal, relatórios de governadores, anuários estatísticos e a 
legislação municipal também me foram úteis.

A saúde como “caso de polícia”

Os pouco mais de 11.000 boletins de ocorrências médicas gerados pelo Gabinete de Assistência Policial da 
Secretaria da Justiça e Segurança Pública do Estado de São Paulo, entre 1911 e 1930, foram essenciais para 
que eu pudesse identificar os locais de moradia da população negra paulistana e em que ela trabalhava. 
Por se tratar de uma fonte médico-policial, e tendo em vista os princípios racializados de organização dos 
processos investigatórios policiais, esses boletins de ocorrências médicas são essenciais para levantamentos 
demográficos da cidade de São Paulo, cujo recorte seja também a classificação racial que a Polícia fazia dos 
habitantes. 

Sob a ótica do controle social, o decreto nº 1.892, de 1910, estipulava que à polícia também caberia a 
assistência pública dos hospitais, asilos, casas de caridade etc. A partir daí, em 1911, foi instaurado o Gabinete 
de Assistência Policial da Secretaria da Justiça e Segurança Pública do Estado de São Paulo. Na verdade, 
esse gabinete promovia atendimentos médicos em postos policiais. O Gabinete de Assistência Policial fazia 
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uma espécie de triagem de pacientes na cidade, uma vez que, dentro dele, os pacientes envolvidos em 
acidentes, acometidos por moléstias ou por uma infinidade de motivos, recebiam tratamento básico e, em 
seguida, eram encaminhados para a Santa Casa, para farmácias, para as suas residências ou, em alguns 
casos, para o xadrez.

A administração da saúde na capital, em alguma medida, 
também passou a ser vista como caso de polícia. Num 
contexto de quase inexistência de um sistema de saúde, os 
moradores da cidade, membros das mais diversas classes e 
nacionalidades, residentes nos vários bairros paulistanos, 
tinham que passar sob o crivo policial para receber auxílio 
médico. Era nos momentos de atendimento que esses 
sujeitos tinham que fornecer seus nomes, idades, cor de pele 
(muito provavelmente atribuída pelos agentes de polícia), 
nacionalidade, profissão, naturalidade (indicação da cidade 
natal), estado civil, local de acidente, moradia e motivo do 
socorro. Com o fornecimento desses dados, os postos médicos 
das delegacias e subdelegacias preenchiam boletins de 
ocorrências médicas que, embora não possam dar respostas 
completas para o contexto social da São Paulo dos anos 1910 
em diante, fornecem importantes indícios demográficos que 
apontam para a análise dos modos de viver na cidade naquele 
momento.

Laços sociais, os modos de vida e as experiências de classe da população negra e 
pobre 

De fato, a pesquisa mais consistente que realizei dentro do APESP foi para minha dissertação de mestrado. 
Às voltas em como solucionar o problema da ausência de fontes que indicassem a cor dos sujeitos, tive 
que aprofundar meu conhecimento sobre o antigo e o novo plano de classificação da instituição para que 
eu pudesse ter uma melhor noção de quais fundos, grupos e conjuntos documentais poderiam conter os 
indícios históricos que eu buscava. Digo poderiam, pois, o trabalho científico tem dessas coisas, na maior 
parte do tempo o historiador testa hipóteses e, quando entende um pouco mais da realidade, depara-se 
com novas perguntas que outras fontes podem ajudar a responder.

Tendo a cidade de São Paulo, entre as décadas de 1890 e 1930, como locus, busquei identificar os 
laços sociais, os modos de vida e as experiências de classe da população negra e pobre, e como essas 
experiências foram marcadas pela consciência de que os brancos pobres também tiveram identidades 
raciais. Não estive sozinho no percurso, pois parti de excelentes pesquisas já existentes. 

 
A importância dos arquivos para a produção do conhecimento, para a cultura e 
direitos

Ter consciência sobre os processos históricos e sobre a operação historiográfica dos que produzem a 
historiografia é, portanto, desconstruir a naturalidade de tudo o que está vigente.

É por isso que as instituições arquivísticas são fundamentais para a sociedade. Elas guardam e oferecem 
indícios, quase sempre dispersos, mas valiosos, sobre quais lutas contribuíram para a formação do nosso 
tempo. Nelas, estão guardadas as disputas pela história. Às vezes, lendo-se à contrapelo um documento 
oficial, podem-se ouvir resquícios de vontades que podem não ter sido de todo esquecidas. São elas que, 
de alguma forma, coletam, tratam e disponibilizam materiais que contribuem para a construção de uma 
memória sobre a sociedade, sobre uma região ou sobre um grupo social específico. E é disso que estamos 
falando quando nos referimos aos direitos à memória e à história.

Saber sobre o passado é uma 
tarefa árdua, é mais do que 
dizem os mitos, é maior do 

que nossos espíritos, cheios de 
verdade e ódio, anseiam. Antes, 

é preciso refletir sobre o que 
se vive e sobre o que viveram 
nossos antepassados. A vida é 

um amontoado de gerações que 
nos legaram estruturas culturais, 
saberes e práticas sociais, mas, 

também, possibilidades políticas 
de mudança.
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Desse modo, apresentam e constroem intensões de manutenção e/ou transformação da sociedade. Resta-
nos saber, portanto, se esses ideais incluirão uma diversidade de experiências, de sujeitos, de histórias ou 
se não respeitarão o direito à memória de toda uma sociedade.

O APESP é uma instituição exemplar, nesse sentido. Apesar de toda a dificuldade, ao garantir um acesso 
democrático aos seus fundos e coleções documentais, contribui, sobremaneira, para o diálogo com a 
sociedade e para a garantia do direito ao conhecimento.

 

Produções Intelectuais com assinatura de Fábio Rocha  

ROCHA, Fábio Dantas. Saindo das sombras: classe e raça na São Paulo pós-abolição (1887-1930). Dissertação 
de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, 2018.

ROCHA, Fábio Dantas. E depois do 13 de maio?: tendências historiográficas para o estudo do pós-abolição no 
Brasil (2001-2010). 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História). Universidade Federal de São 
Paulo – Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Guarulhos, SP, 2014.

ROCHA, Fábio Dantas Rocha; ZANELLI, Fernanda Fragoso. Guia dos Itinerários da Experiência Negra: um passeio 
histórico por São Paulo. Coletivo Crônicas Urbanas e Prefeitura de São Paulo, 23 de setembro de 2017.

ROCHA, Fábio Dantas. O “ronda da meia-noite”, ou um mundo que se queria branco: Silvio Floreal e as 
representações e condições da população negra na São Paulo pós-abolição. Revista Hydra, Guarulhos/SP, vol. 2, 
nº 3, p. 133-160, junho 2017.

Os arquivos, tanto quanto os museus, bibliotecas, escolas públicas e 
universidade, são órgãos que contribuem para a construção de conhecimentos 
e que podem fundamentar políticas públicas, ideais de educação e, sobretudo, 

concepções de memória e patrimônio.

Foto: Arquivo Pessoal 

Imagem do evento de lançamento da publicação “Itinerários da 
experiência negra

Imagem do evento de lançamento 
da publicação “Itinerários da 
experiência negra

Foto: Arquivo Pessoal 



108 São Paulo, Ano V, Nº 9, p.103-112, outubro de 2019

Revista do Arquivo                                         Intérpretes do Acervo

Como se vê, a pesquisa em arquivos segue um caminho tortuoso, árduo e 
metódico, mas isso não exclui a sorte de quem pesquisa. Mas nenhuma sorte 
do mundo é suficiente para quem não sabe onde e como procurar. Por isso, o 
pesquisador que se utilize do acervo de qualquer instituição arquivística deve, 

antes de tudo, conhecer bem o plano de classificação de cada um dos Arquivos 
importantes à sua pesquisa. 

Dicas para um pesquisador que pretende iniciar suas pesquisas

Nem sempre os caminhos das pesquisas são fáceis. Foi na lida diária nos arquivos que aprendi a ter paciência. 
É preciso abrir, ler e fechar caixas e mais caixas de documentos até encontrar aquele conjunto documental 
ou aquela fonte específica que tanto lhe interessa. Mas é impossível que todo esse processo comece 
do zero. Por isso, sugiro aos que iniciarão suas pesquisas ao acervo do APESP, que busquem referências 
bibliográficas sobre seus temas e nelas percebam como as pesquisadoras e pesquisadores lidaram com as 
encruzilhadas metodológicas de seus trabalhos. 

Amparado por esses trabalhos, pude melhor entender o plano de classificação do APESP. A partir daqui, sugiro 
que o pesquisador em início de carreira, torne-se amigo íntimo do guia do acervo da Arquivo do Estado – 
http://icaatom.arquivoestado.sp.gov.br/ica-atom/destaques.php. Vasculhe os fundos documentais, dentro 
de cada um deles, perceba quais são os grupos que melhor se adequam ao seu recorte temporal e temático 
e, assim, notem quais conjuntos documentais respondem à suas questões.
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Arquivos: conhecimento social, garantia de direitos e resistência                 

Primeiro contato com o Arquivo Público do Estado (APESP)

 
Meu primeiro contato com o APESP foi neste ano de 2019, e tem sido extremamente positivo. A estrutura, 
a organização e o conhecimento de todas e todos que compõem o corpo do Arquivo auxiliaram de forma 
relevante para a realização da pesquisa, principalmente naqueles casos em que o tempo é mais curto do 
que nós gostaríamos de possuir junto a documentos tão ricos. Apesar de realizar esta pesquisa sem recurso 
de agência de fomento, com o apoio de minha irmã que residia nesta cidade, no período compreendido 
entre janeiro e março, pude realizar 42 visitas ao Arquivo. A realidade estrutural do APESP permitiu um 
grande ganho qualitativo e quantitativo para a preparação do campo e da pesquisa, e os auxílios que recebi 
de Alexandre Eymard de Souza e Márcia Beatriz Carneiro Aragão contribuíram de forma precisa e enrique-
cedora com os meus trabalhos.

Pesquisas de campo e nos arquivos 

Em 2001, quando criança, tive o privilégio de conhecer o Parque Estadual da Ilha Anchieta (PEIA) e minha 
conexão com as ruínas da antiga prisão foi imediata. Após dez anos, minha pesquisa de Iniciação Científica 
teve início no “arquivo morto” do PEIA, abordando o cotidiano prisional e eventos que lá ocorreram duran-
te as décadas de 1940 e 1950. Devido às características geográficas e estruturais da ilha, dependendo de 
maré e luz solar, o ato de pesquisar sempre apresentou desafios e surpresas, mas com um rico diferencial: 
a consulta no próprio local de produção, hoje ocupando as antigas salas de “Arrecadação” e “Alfaiataria”.
 
Já no doutorado, em 2017, pude realizar longa pesquisa de 
campo, desta vez com o recorte histórico do Presídio Político 
(1931-1934; 1939?-1942) e Colônia Correcional (1934-1939?), 
trazendo à tona as primeiras informações sobre os cidadãos 
privados de liberdade e da própria trajetória de um arquivo 
prisional ilhado e em um regime de exceção. Agora, em 2019, 
iniciei a segunda e última etapa de pesquisa, no APESP. 
 
Um diferencial do APESP é que ele permite a criatividade, pois 
o acervo engloba múltiplos fundos e, para minha pesquisa em 
particular, é o local que concentra parte considerável da docu-
mentação oficial produzida em torno daquela prisão. Portanto, 
não foram raras as vezes em que recorri a outras fontes, na 
tentativa de elucidar fatos mencionados em outros documentos, como, por exemplo, fazendo busca por 
relatórios de inspeção de saúde, atestados de óbito do IML, ou de obras públicas realizadas em Ubatuba, 
tendo em vista ser uma estrada de rodagem feita com mão de obra de sujeitos privados de liberdade. 
                                   

Dificuldades e estratégias na busca de documentos relacionados ao tema

Um primeiro ponto, indico que esta é a primeira pesquisa sobre o Presídio Político da Ilha dos Porcos, atual 
Ilha Anchieta. Um segundo é que esta pesquisa vem sendo conduzida sem auxílio das agências de fomento. 
Localizei no PEIA cerca de 4 mil documentos que abrangem 1933-1942 que, assim como alguns arquivos da 
Academia de Polícia Civil de São Paulo (ACADEPOL) apresentam vertiginosas lacunas documentais nos anos 
de maior conturbação política, como 1932, 1935 e 1937. 

Filipe Moreno Horta 

O APESP, seu material e 
pessoal mostraram diversos 

caminhos novos e outros 
desdobramentos possíveis, o 
que, sem dúvida, é um marco 
para a tese a que me dedico e 
para a minha aprendizagem e 

meu desenvolvimento enquanto 
pesquisador.
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O ponto de partida documental é o livro   de matrí-
culas dos indivíduos encarcerados, que apesar de 
avariado por incêndio e com páginas arrancadas, 
registrou os casos de 1933 e 1938, trazendo algu-
mas menções biográficas. A estes somei aqueles 
mencionados em radiotelegramas, traçando en-
tradas e saídas daqueles indivíduos. Um obstáculo 
é que não há, neste recorte do PEIA, indicações 
claras de que houve “presos políticos”, o que cor-
roboraria a versão de memorialistas, narrativas 
orais e, inclusive, de recentes publicações histo-
riográficas. Entretanto, a importantíssima coleção 
“Inventário DEOPS”, coordenada pela Profa. Maria 
Luiza Tucci Carneiro, há quase duas décadas no-
meou alguns personagens políticos que tiveram 
passagens pela ilha. 

 
Esforço concentrado em pesquisa 
no APESP: garimpagem em mar de 
informações

Por todo o exposto, os meus objetivos no APESP 
foram dois: o primeiro foi diminuir as lacunas 
prospectando documentos contextuais (relató-
rios, portarias, livros de registro, sindicâncias, es-
tatísticas etc.); e o segundo, a partir de uma lista 
inicial com mais de 500 nomes levantados no PEIA, 
identificar quem eram aqueles cidadãos, brasilei-
ros e estrangeiros – número que quase dobrou 
após a pesquisa. Portanto, para compor a trinca, 
os prontuários do DEOPS e os ofícios expedidos 
pela Delegacia Regional de Santos foram cruzados 
de forma a complementar as trajetórias, descartar 

homônimos, localizar o número de Registro Geral (RG) e, de novo, “garimpar” os nomes nas fichas, em 
busca de novos prontuários. Muitos nomes não possuem prontuários ou fichas remissivas corresponden-
tes, reforçando a necessidade de pesquisa nos ofícios da Regional, vez que, em alguns destes mencionados 
ofícios, havia dados biográficos informando às autoridades receptoras quando o citado havia passado por 
aquela delegacia.

No APESP, trabalhei quase exclusivamente com o fundo da Segurança Pública, consultando o acervo do 
Departamento Estadual de Ordem Política e Social (DEOPS-SP) e o acervo da ACADEPOL. Por haver poucas 
menções literais ao presídio, inclusive em relatórios da Secretaria de Segurança Pública, foram, ao míni-
mo, mais de 32 mil páginas consultadas, de forma a localizar rastros que auxiliassem a construção de uma 
história possível. Consultei 239 prontuários, mais de 25 mil ofícios expedidos pela Delegacia Regional de 
Santos e, ainda, 13 processos da Justiça relacionados às instituições prisionais. Ao todo, foram 66 caixas da 
ACADEPOL, 12 do fundo da Secretaria Educação, 7 da Secretaria de Transportes e 3 do Instituto Médico 
Legal (IML), contando ainda 5 relatórios encadernados que constam no Núcleo de Biblioteca e Hemeroteca 
(NBH). O levantamento final consiste em 6.532 fotografias para análise posterior.

Produtos da pesquisa nos arquivos

Meu primeiro contato com arquivos foi no PEIA, em meu último ano de graduação. Aquela breve pesqui-
sa resultou em monografia (2011) e dissertação (2013), sendo estes primeiros produtos e desafios, que 

Pavilhões do presídio da Ilha Anchieta destinados ao serviço de 
saúde e rouparia

Foto: Arquivo Pessoal 
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possuem tema histórico, em minha formação enquanto cientista social. À época, apesar da impossibilidade 
pessoal de consulta no APESP, que conserva um importante Inquérito Policial Militar sobre a rebelião de 
1952, ocorrida na Ilha Anchieta, pude contrapor a lacuna histórica e a parcialidade, privilegiando as nar-
rativas de interlocutores, as matérias jornalísticas e os documentos da antiga administração do Instituto 
Correcional (1942-1953), estas que permanecem no PEIA.

A pesquisa no APESP resultará em tese de doutoramento com previsão de defesa para fevereiro de 2020. 
O objetivo central é expor uma história possível sobre o funcionamento do presídio político, que operou 
de forma intermitente no litoral de Ubatuba, entre 1931-1942, como local de controle social e também 
político, por mais de dez anos. A pesquisa permite reconstruir trajetórias, observar o papel daquela prisão 

em contextos de exceção ou em contexto de certas garantias democráticas, assim como observar os meca-
nismos e as dinâmicas da repressão acionados e centralizados nas Delegacias de Ordem Política. 

Importância dos arquivos para a produção do conhecimento, para a cultura e direitos

Os arquivos nos dizem tanto que até mesmo as suas lacunas e ausências revelam segredos.  As convicções 
presentes não passam de considerações socialmente construídas, e, quando lidamos com objetos e agen-
tes históricos, há uma distância entre a multiplicidade dos fatos, das visões sobre estes e de como elas fo-
ram conduzidas até a versão sobrevivente, enraizada, sustentada geralmente pelo discurso oficial vencedor, 
discurso este que é repleto de poder e intenções próprias. As falas e as vidas silenciadas são resgatadas, 
também, junto às pesquisas em arquivos, muitas vezes repletos de confidências de agentes que, acredito, 
não imaginariam que suas produções fossem lidas posteriormente – como em um manuscrito de um co-
missário de polícia informando a prática da tortura. Portanto, ainda mais quando se trata de documentos 
provenientes de instituições e de agentes estatais, o acesso público às informações contribui diretamente 
para o conhecimento social, para o resgate e para a reparação histórica, reforçando garantias nacionais e 
internacionais dos direitos reservados a cidadãs e cidadãos.  Caso os arquivos não fossem mais preservados 
e a nossa história não pudesse ser reanalisada constantemente, os mecanismos do arbítrio, que nunca ces-
sam, teriam uma resistência a menos.  

Quais dicas você daria para um pesquisador que pretende iniciar suas pesquisas no APESP 

O APESP proporciona excelente estrutura e a facilidade de manuseio das ferramentas disponíveis no sítio 
eletrônico ajudam na fase de preparação da pesquisa de campo. O primeiro movimento é a consulta aos 
fundos no “Guia do Acervo”, observando as descrições dos grupos e subgrupos de acordo com a temática 
de interesse, aliando-a com a “busca avançada”. Um segundo movimento é consultar presencialmente 
algumas apostilas de descrição arquivística, que auxiliam no 
recorte das caixas que serão selecionadas para consulta. 

No caso do DEOPS, a busca online pelos números de prontuá-
rios em “Fichas e Documentos” deve levar em consideração as 
grafias dos nomes, que podem ser diferentes do registro da-
queles que os possui, devendo tentar diferentes combinações 
e, inclusive, escrevendo, na pesquisa, de forma incompleta, 
fugindo aos múltiplos “erros” ocasionados pelos trâmites bu-
rocráticos da época. Durante uma consulta, paciência, persistência e atenção devem ser constantes, tendo 
em vista que, às vezes, em um conjunto de 600 páginas, por exemplo, apenas um resultado será de interes-
se para a pesquisa e poderá conter informação que será de enorme valia para o trabalho.  É preciso também 

É preciso manter o foco, 
resistindo às tentações que o 

arquivo oferece, no que tange à 
busca por outras informações, 

alheias à pesquisa.

As análises das vidas e de suas cronologias, perpassadas pelo filtro daquela 
prisão, funcionam também como um recorte da repressão daquele período, 

principalmente em Santos e na capital paulista, atravessando questões 
presentes à época, tais como:  comunismo, organização política, cotidiano 

urbano, emprego, imigração, deportação e outras.
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manter o foco, resistindo às tentações que o arquivo oferece, no que tange à busca por outras informações, 
alheias à pesquisa em questão: às vezes, documentos de grande valor aparecem e a curiosidade nos move 
a iniciar subpesquisas, mas que não serão pertinentes para a pesquisa atual. Portanto, caso o tempo seja 
curto, sugiro que, em tais casos, haja fotocópia e anotação da localização para caso haja tempo ao final ou 
em oportunidade futura, possa haver o retorno àquele ponto que despertou tanto interesse.

 

Para saber mais  

Sobre o presídio da Ilha Anchieta, em Ubatuba, litoral norte do Estado de São Paulo, local que abrigou 
“múltiplas formas de encarceramento entre 1908-1955”, consulte a dissertação de Filipe: 

HORTA, Filipe Moreno. Dia de rebelião: as margens do Estado no cotidiano civil-prisional da Ilha 
Anchieta (1942-1955). 2013. 161 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Instituto de Estudos Sociais 
e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

Disponível em:
http://www.iesp.uerj.br/wp-content/uploads/2017/06/Dissertacao_Filipe-Horta.pdf
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Núcleo de Biblioteca e Hemeroteca
 
Um tesouro que merece ganhar o mundo

“Sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca”.
Jorge Luís Borges 

 
 

É difícil não sentir um impacto quando entramos em 
um ambiente como este que aparece na imagem. De 
repente, somos envoltos por energia intangível a sugerir 
inexplicável, mas sensível ligação ancestral. Como 
se estivéssemos acompanhados de fantasmagóricas 
gerações passadas. 

Da mesma forma, milhares e milhares de notícias e 
personagens imaginários nos espreitam pelos corredores 
silenciosos e penumbrosos de uma grande hemeroteca. 
Aliás, neste caso, uma das maiores do estado de São 
Paulo. 

Em outro ambiente, milhares de revistas e livros 
coabitam o espaço que nos causam a sensação de 
saberes guardados em silêncio cortante. 

Pois bem, um ambiente de tanta fantasia e cultura 
adensadas em espaço com forte cheiro singular de 
passado, nos lembra um santuário profano a guardar 
saberes e ciências, à espera da nossa sensibilidade.

O Prata da Casa desta edição destaca o Núcleo de 
Biblioteca e Hemeroteca (NBH) do Arquivo Público do 
Estado de São Paulo (APESP), um tesouro que há muito 
vive à sombra do gigante Arquivo. Esse espaço sempre 

esteve passivamente aberto ao público, mas, muito brevemente, se mostrará ativamente ao mundo, 
pois há um contínuo trabalho técnico que ali vem sendo desenvolvido, desde 2015, potencializado pela 
implementação de plataforma online que dará ampla publicidade ao acervo.

Dirigido pelas competentes profissionais Rita de Cássia Higa do Nascimento e, em seguida, por Dulcineia 
Dilva Jacomini, desde 2015 o Núcleo de Biblioteca e Hemeroteca passou por profundas transformações 
que visaram tirá-lo do ostracismo. Atualmente, desde março deste ano, o NBH está sob a batuta de Carlos 
Henrique Meditieri Menegozzo que partilha os trabalhos com mais 12 apaixonados colaboradores nesse 
complexo ofício e requer especializados conhecimentos da biblioteconomia, da arquivologia, da tecnologia 
da informação e de outras áreas que com elas fazem interface.

Não obstante estar submetido ao estatuto de Núcleo, o NBH tem todo o porte de Centro (hierarquicamente 
superior ao Núcleo) e, curiosamente, diferentemente dos demais Centros do APESP custodiadores de 
acervos, o Núcleo está vinculado ao Centro de Difusão(!), cabendo indagações sobre essa opção dos 
gestores que conceberam o organograma do APESP em tempos anteriores.
 

 Prata da Casa

Foto: Núcleo de Ação Educativa/APESP

Vista de ambiente interno da Hemeroteca do APESP
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Bacharel em Ciências Sociais (FFLCH/
USP) e em Biblioteconomia . Atuou em 
arquivos, bibliotecas e museus, como 
técnico e pesquisador, tanto nos setores 
público e privado quanto no terceiro setor. 
Possui experiência em implementação de 
bases de dados; integração entre museus, 
bibliotecas e arquivos; classificação e 
descrição arquivística e bibliográfica; 
levantamento e balanço bibliográfico; 
reversão de tratamento documental 
inadequado; indexação e resumo; 
controle de vocabulário; capacitação de 
equipes; e aplicação de novas tecnologias 
ao processamento de grandes massas de 
dados e documentos eletrônicos. Desde 
2018, trabalha como diretor técnico do 
Núcleo de Biblioteca e Hemeroteca do 
APESP. Foto: Vaniery Amorim

Carlos Menegozzo

Organograma indicativo de vínculo institucional

“Conheci o APESP como pesquisador. Consultei 
muito os arquivos do DEOPS e utilizei com 
frequência os manuais “Como fazer”. Desde 
então, tomei gosto e me profissionalizei na 
área. Meu reencontro com o APESP ocorreu 
em 2015, quando colaborei brevemente com 
a equipe do Centro de Acervo Permanente na 
instalação e utilização da plataforma Atom. Em 
2018, participei de rigoroso processo seletivo e 
fui selecionado. Muito por conta disso, acredito 
eu, e da experiência que tive nas “intersecções” 
entre museus, arquivos e bibliotecas. Hoje, 
tenho satisfação muito grande de participar 
de equipe tão comprometida e qualificada 
tecnicamente como a que temos aqui no APESP.” 
  
Carlos Menegozzo
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Conte-nos um pouco sobre a história do NBH. Quando e com que perfil surge a 
Biblioteca do APESP?1*

 
Podemos afirmar que aquilo que hoje conhecemos como Núcleo de Biblioteca e Hemeroteca (NBH) surgiu 
praticamente junto com o Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), ainda no final do século XIX, 
embora sob outra denominação. Desde então, o órgão passou por diferentes fases, as quais tiveram impacto 
na composição de seu acervo, quando foram priorizadas ora a incorporação de publicações oficiais do 
estado, ora publicações técnicas de apoio ao pesquisador e às equipes do APESP, ora acervos bibliográficos 
privados. Mas, a história da biblioteca do APESP ainda está para ser contada, e, para isso, dispomos de 
uma série de fontes, desde publicações até o próprio arquivo administrativo do APESP. Conhecer melhor 
essa história é crucial para compreendermos o processo de formação de nosso acervo, o que nos ajudaria 
a melhor estruturar a documentação. Além disso, representaria um novo e belo capítulo de um campo da 
Arquivologia que remete à história arquivística, ainda carente de contribuições no Brasil. 

Equipe do Núcleo de Biblioteca e Hemeroteca do APESP
 
 
 
 
 
 
 
 

De que maneira se organiza a equipe do NBH? Quais são as principais rotinas desenvolvidas 
por vocês?
 
A equipe é composta por 13 colaboradores, dentre estagiários, servidores concursados e funcionários em 
cargos comissionados. Todos com um elevado grau de comprometimento e apaixonados pelo trabalho e 
pelos usuários dos nossos serviços. Destes, 4 possuem graduação ou formação técnica em Biblioteconomia. 
Em termos bem gerais, dividimo-nos em quatro frentes de trabalho. A equipe de atendimento ao público é 
responsável por recepcionar o consulente, realizar seu cadastro, encaminhar demandas relativas ao acervo, 
tais como, por exemplo, os pedidos de digitalização, e por recepcionar grupos em visita técnica. Temos tam-
bém uma equipe de monitoramento e conservação preventiva, responsável por acompanhar as condições 
climáticas de nossos depósitos; avaliar e controlar os riscos de infestação do acervo, sobretudo por fungos; 

* Entrevista com diretor do NBH, Carlos Menegozzo, realizada pela equipe de Editoria do CDAP/APESP, entre os meses de agosto e setembro de 
2019.

Da esquerda para a direita: Ana Maria da Silva, Valdegraça de Melo, Daniela Rafael, Lígia Faitarone, 
Muzete de Oliveira, Rita Higa do Nascimento, Maira Santos, Carlos Menegozzo, Bruno Winkelmann 
Wilson Viríssimo da Silva, Douglas Augusto Neto (estagiário) e José Roberto de Souza.

Foto: Equipe do Ncom/APESP
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além de realizar a higienização e acondicionamento do material. Há, ainda, uma equipe de tratamento 
bibliográfico e arquivístico, que se concentra em procedimentos de classificação e descrição do acervo. E, 
por fim, um grupo mais reduzido responsável por reunir dados eletrônicos, novos ou legados de sistemas 
anteriores, e por remodelar esses dados visando sua migração para novos sistemas de bancos de dados.

Exponha alguns dados reveladores da dimensão desse Núcleo
 
O acervo do NBH encontra-se ainda em fase de tratamento, o que dificulta uma quantificação precisa. 
Mas, com base no catálogo já existente, é possível fazer projeções. Nossa estimativa mais recente sugere 
que o acervo seja composto por algo em torno de 800 mil itens documentais, distribuídos em 40 dife-
rentes acervos, incluindo fundos e coleções de origem pública e privada, além de coleções constituídas 
por iniciativa da própria Biblioteca. A tendência é de crescimento, considerando o número de doações e 
recolhimentos atualmente em curso. Em termos de espécies documentais, merecem destaque os jornais 
e revistas que totalizam, pelo menos, 460 mil exemplares, distribuídos em cerca de 10 mil títulos. A isto 
se somam cerca de 66 mil publicações não periódicas (livros e relatórios, entre outros materiais), mais de 
9 mil teses e dissertações, algo em torno de 3 mil rolos de microfilmes e 34 mil arquivos eletrônicos. Há 
um grande desnível em termos de tratamento técnico: estimamos que mais de 70% do total de jornais e 
revistas do acervo estejam catalogados. Inversamente, 70% ou mais é a proporção do restante do acervo 
que falta catalogar. Por isso, o nosso esforço está mais voltado hoje ao tratamento de publicações avulsas, 
enquanto o catálogo eletrônico de jornais e revistas vai sendo paralelamente preparado para importação 
em nossa nova base de dados. Para se ter uma ideia das dimensões desse processo, o NBH processou no 
último ano algo em torno de 50 milhões de dados eletrônicos (células de planilhas) e os dados produzidos 
na migração de jornais e revistas para a nova plataforma representam, sozinhos, cerca 70% desse volume 
(35 milhões de dados eletrônicos).

É possível definir um perfil temático desta Biblioteca a partir do que se conhece do 
acúmulo histórico do seu acervo?
 
A Biblioteca do APESP assumiu diferentes atribuições, o que se refletiu em uma política de coleção que 
variou ao longo do tempo. Apesar disso, o acervo sob a nossa guarda revela alguns fios condutores. Um pri-
meiro eixo remete ao tema da história administrativa, sobretudo do estado de São Paulo, e isso em decor-
rência do recolhimento de publicações oficiais do governo estadual, que consta como uma de nossas mais 
importantes atribuições. Merece destaque, nesse sentido, um amplo conjunto de relatórios de órgãos pú-
blicos, publicados em diferentes estados e em níveis de governo (sobretudo estadual e federal), concentra-
dos entre o início do século XIX e meados do século XX. Um segundo eixo diz respeito à história econômica, 
tratada em expressivo conjunto de publicações oficiais do estado (tanto da administração direta quanto 
indireta), publicações de outros níveis e esferas de governo (municipal e federal, inclusive), e também em 
documentação de empresas. Exemplo maior disso é a documentação relativa ao setor de transportes: inclui 
mais de 600 obras, publicadas nos séculos XIX e XX, dentre as quais predominam relatórios administrativos, 
técnicos e estatísticos produzidos por diferentes companhias de estradas de ferro. Um terceiro grande eixo 
remete à história da imprensa, com ênfase nos séculos XIX e XX, na imprensa brasileira (embora publica-
ções estrangeiras existam em grande volume) e, mais ainda, na história da imprensa paulista. Temos desde 
coleções, algumas quase completas, de inúmeros órgãos da grande imprensa de São Paulo, até títulos de 
periódicos raros, como é o caso de A Redempção, jornal abolicionista cuja restauração pelo APESP lhe valeu 
reconhecimento pelo Projeto Memória do Mundo, da UNESCO. Um quarto e último eixo, dentre os mais 
importantes, diz respeito a publicações de arquivos, museus e bibliotecas, com destaque para manuais 
técnicos e instrumentos de pesquisa, compondo um acervo com mais de 800 itens, publicados no Brasil e 
no exterior. Para além desses eixos, mais definidos, nossa política prevê também o recebimento de bibliote-
cas completas – tanto de órgãos do estado, quanto de origem privada, com especial destaque às bibliotecas 
de ex-governadores – e isso diversifica relativamente nosso acervo em múltiplas direções. 
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Quais as especificidades de uma biblioteca de Arquivo e, especialmente, 
desta do APESP? Como ela se distingue das bibliotecas convencionais?                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                          
Nas bibliotecas convencionais predomina, em primeiro lugar, um tipo de acervo que denominamos 
“coleção”. As coleções são conjuntos de obras sem vínculo orgânico, quer dizer, são obras que não estão 
relacionadas entre si em função de pertencerem a uma mesma pessoa ou instituição, como ocorre com os 
fundos, mas são reunidas por iniciativa das próprias bibliotecas e em torno de outras afinidades, geralmente 
o assunto. Por essa razão, em bibliotecas convencionais prevalece obviamente o tratamento bibliográfico 
do acervo, o que implica dar mais destaque ao valor informativo das obras (seu conteúdo) do que ao seu 
valor probatório (ou contexto), como ocorre em arquivos.
 
No APESP, a situação se inverte: aquilo que em bibliotecas convencionais se apresenta como caso excepcional, 
uma “coleção especial”, na Biblioteca do APESP é regra. A biblioteca, enquanto núcleo dedicado ao tratamento 
de itens bibliográficos, é apenas um dentre outros setores que colaboram para o processamento integrado 
dos fundos e coleções sob a guarda de todo o APESP. Isso significa que, embora possuam valor informativo 
a exigir tratamento bibliográfico, muitas das obras sob nossa guarda encontram-se organicamente 
relacionadas a outros materiais, o que exige tratamento arquivístico, além de bibliográfico, notadamente 
classificação e descrição arquivísticas. Além dessas especificidades, nos distinguimos também por não 
realizar empréstimos, o que se deve às características únicas de muitos dos itens sob nossa guarda. Por 
outro lado, e apesar dessa nossa condição pouco convencional, desempenhamos uma função de instituição 
depositária, quer dizer, temos por atribuição fundamental receber as publicações oficiais produzidas por 
órgãos da administração direta e indireta do estado de São Paulo. Talvez essa característica seja a que mais 
nos aproxima de outras bibliotecas consideradas convencionais.

Essa condição pouco usual do acervo do NBH implica em discutir a relação entre o 
acervo bibliográfico e os arquivos de guarda permanente do APESP?
 
Exatamente. Esse é um ponto crucial. Estamos acostumados a pensar a Biblioteconomia, Arquivologia e 
Museologia, de maneira estanque e superficial, com mais apego à etimologia das palavras que dão nome 
às áreas do que aos fundamentos teórico-metodológicos que cada área representa. E isso conduz a graves 
equívocos, que aprofundam mais a separação do que a interação entre as áreas. Nosso desafio é caminhar 
em direção à integração. 

Muzete Carla de Oliveira mostra item da biblioteca

Foto: Equipe da Editoria/APESP
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Um exemplo de abordagem equivocada é 
identificar cada área a um “tipo” de documento, 
diferenciado a partir de sua forma física: 
bibliotecas cuidam de livros, arquivos cuidam 
de papéis avulsos, e museus cuidam de objetos. 
Estou convencido de que “bibliográfico”, 
“arquivístico” e “museológico” não são 
características intrínsecas aos documentos, 
o que obrigaria a fazer corresponder cada 
tipo de documento a uma área, de maneira 
exclusiva. Ao contrário, “bibliográfico”, 
“arquivístico” e “museológico” representam 
diferentes abordagens teórico-metodológicas, 
às quais um mesmo documento pode ser 
submetido simultaneamente, a depender das 
circunstâncias. O tratamento bibliográfico 

enfatiza o valor informativo, o conteúdo; já o 
tratamento arquivístico se concentra sobre o valor probatório, ou contexto; enquanto a museologia explora 
mais que outras áreas o valor, digamos, pedagógico ou educativo, que os acervos eventualmente possuem, 
proporcionado iniciativas de difusão. 

Diante disso tudo, e da necessidade de integrar arquivo e biblioteca, penso que no NBH nosso desafio maior 
é, em primeiro lugar, de natureza conceitual: é necessário reconhecer o valor informativo dos itens sob 
a nossa guarda, tratando-os bibliograficamente, mas preservando as relações de organicidade (valor 
probatório) mediante tratamento arquivístico. Como se não bastasse, enfrentamos um segundo desafio 
que é o de concretizar essa abordagem em uma efetiva integração das normas técnicas consagradas em 
cada área especializada. O sucesso dessa empreitada, acredito eu, vai depender muito da nossa capacidade 
de reconhecer o documento na sua completude – como um processo, e muito complexo – resistindo à 
tentação de recortá-lo artificialmente por paixão mais a esta ou àquela área profissional do que aos acervos 
propriamente ditos e ao público, cujo interesse eles atendem.

Existe uma política de recolhimento ou de aquisições que oriente atualmente o 
desenvolvimento do acervo? De outro lado, você acha possível ou necessária uma 
política de desbaste do acervo já acumulado?
 
Sim, essa política para o desenvolvimento do acervo existe. São diretrizes aplicadas a recolhimento, doações 
e aquisições, de modo geral derivadas dos eixos a que me referi antes. No momento, esta política vem 
sendo rediscutida, não apenas para detalhamento, mas ampliação, visando abranger também o acervo já 
acumulado. E aqui entra a questão do “desbaste”. O trabalho de avaliação e descarte (ou eliminação) de 
documentos de arquivo já é realizado pelo APESP. O procedimento não é nada simples. E quando se trata 
de aplicá-lo ao acervo bibliográfico, novos desafios aparecem. Itens bibliográficos, pelo tratamento editorial 
que recebem, circulam amplamente e acabam integrando fundvvvos de vários órgãos da administração 
estadual, geralmente na forma de bibliotecas técnicas. Tais bibliotecas, uma vez que estão relacionadas 
organicamente ao restante da documentação, adquirem condição de arquivo – transformam-se em 
“coleções orgânicas”. A princípio, portanto, estão sujeitas a recolhimento e guarda permanente. Todavia, 
seguindo esta lógica, acumularíamos um grande número de itens duplicados, cada um pertencente a uma 
biblioteca diferente. Em termos conceituais, o problema é o seguinte: a presença de documento bibliográfico 
em fundo arquivístico prova o interesse ou uso daquele documento por uma pessoa ou instituição (o 
documento possui, portanto, valor de prova e adquire condição arquivística); por outro lado, em função do 
tratamento editorial que recebe, o documento bibliográfico possui também um valor informativo e unitário, 
isto é, seu conteúdo se encerra, até certo ponto, nele mesmo, e todos os seus exemplares serão, a princípio, 
idênticos. Diante disso, surgem questões: devemos preservar todas as cópias, em diferentes fundos, e em 
benefício do valor de prova? Ou descartamos as cópias em benefício do valor informativo, já satisfeito 
com um único exemplar? Caminhamos no APESP para uma solução intermediária: manter em base de 
dados a indicação da existência de todos os itens bibliográficos (duplicando, portanto, os registros em 
vários fundos), mas preservando apenas o exemplar em melhores condições – com exceção dos casos em 

Foto: Equipe do Núcleo de Ação Educativa/APESP

Aspecto do interior da biblioteca do APESP
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que os itens bibliográficos tenham se tornado “únicos” em função de dedicatórias, anotações manuscritas 
relevantes e outros casos mais.

Quais os maiores desafios encontrados ao assumir a direção do NBH?
 
Um fato comum em bibliotecas e arquivos é a incompreensão das direções com relação ao trabalho técnico. 
Outro fato relativamente comum é nos depararmos com equipes pouco engajadas. E isso tudo traz à tona 
uma série de problemas que apenas prejudicam o trabalho. Nada disso ocorre no APESP. Ao contrário: é 
enorme e decisivo o apoio que recebemos de nossos diretores – Flávio Ricci, no Centro de Difusão e Apoio 
à Pesquisa (CDAP) e Camila Brandi, no Departamento de Preservação e Difusão do Acervo (DPDA) – e de 
nosso coordenador geral, Fernando Padula; assim como é enorme o comprometimento e engajamento de 
nossa equipe técnica; além do apoio de colegas de outros setores. Isso permite direcionar nosso esforço 
a desafios que apontam para a melhoria do ritmo e da qualidade de nossos serviços. Dito isso, entre os 
desafios principais eu elencaria os seguintes: 1) estamos buscando e introduzindo novas tecnologias em 
nossas rotinas; 2) isso, por sua vez, implica revisão dos nossos processos internos de capacitação; 3) a 
aplicação dessas novas tecnologias é crucial para o desafio de acelerarmos o processamento técnico, de 
modo a alcançar o volume e o ritmo de crescimento do acervo, compensando, ao mesmo tempo, a perda 
de resultados obtidos no passado, provocada pela sucessão de transições tecnológicas que vivemos nas 
últimas décadas; 4) isso tudo culmina no desafio de reorganizar a nossa equipe, até mesmo em termos 
espaciais. Temos um longo caminho pela frente. Mas, as experiências e resultados que acumulamos no 
último ano sugerem que estamos na direção correta.  

 
A ausência de um sistema eletrônico parece ter ofuscado a consulta e a difusão 
do acervo da biblioteca. Sabemos que hoje essa situação está bem diferente. Fale-
nos um pouco a esse respeito dos sistemas eletrônicos que têm sido instalados e 
utilizados pela biblioteca
 
De fato, a ausência de um sistema de gerenciamento de banco de dados tem limitado a difusão e o acesso ao 
acervo. Mas, isso não se deve à equipe. Na verdade, à equipe cabe o mérito por ter preservado em planilhas, 
e com muito rigor, a integridade dos dados eletrônicos produzidos ao longo de anos e até décadas. Essa 
foi uma condição decisiva para o salto que estamos prestes a realizar. A ausência de um sistema decorria, 
na verdade, de um fator que foge ao nosso controle: a indisponibilidade, no mercado, de uma solução 
adequada à condição limítrofe de acervos como o nosso, a meio caminho entre biblioteca e arquivo. O 
problema é muito profundo: a integração entre arquivo e biblioteca não foi devidamente estabelecida ainda, 
ao meu ver, nem mesmo no plano conceitual, que dirá em termos de soluções aplicadas. Por outro lado, são 
numerosos os softwares livres e em código aberto para arquivos e bibliotecas que têm sido disponibilizados 

Membros da equipe do NBH em execução de tratamento técnico

Equipe da Ação Educativa/APESP
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nos últimos anos, o que tende a facilitar nosso trabalho cada vez mais. De todo modo, em termos de dados 
eletrônicos, estamos trabalhando em escala experimental para estabelecer uma cadeia mais longa e mais 
complexa de tratamento, que encontra numa base de dados eletrônica o seu ponto culminante. O desafio 
começa com o controle de dados referentes a documentos em papel, realizado em planilhas eletrônicas; 
passa pela captura eletrônica de imagens e pela normalização das extensões de arquivo, visando guarda 
permanente em repositório arquivístico confiável (para isso utilizaremos o Archivematica); passa pela 
captura e interpretação semiautomática de conteúdo e pela composição semiautomatica de documentos 
eletrônicos a partir de páginas capturadas individualmente (para isso empregamos o Tesseract); passa 
ainda pela produção e introdução de metadados embutidos (para isso combinaremos Archivematica e 
DSapce); chegando então à descrição arquivística e bibliográfica em planilhas eletrônicas; e, finalmente, 
à importação dos registros e arquivos eletronicos, em lote e via linha de comando, na nossa principal 
ferramenta, a plataforma Access to Memory ou, simplesmente, AtoM (e que em bibliotecas convencionais 
poderia ser substituída por outras soluções, como por exemplo o Koha). Nossa experiência tem se mostrado 
desafiadora, sobretudo no que se refere aos necessários e complexos cruzamentos que somos obrigados a 
realizar entre as normas técnicas arquivísticas e bibliográficas, em benefício de uma solução que ofereça 
todo o acervo do APESP em uma plataforma integrada. Além da integração de todo o acervo e a importação 
de registros por lote, o AtoM nos oferece outras funcionalidades importantes, como filtragem de dados, 
galeria digital, geranciamento de tesauro e interoperabilidade com outras plataformas, como Youtube e 
soluções para apresentação dinâmica de dados (conhecidas como Business Inteligence, e dentre as quais 
destaca-se o Tableau Public). Nossa plataforma já está disponível em versão beta para acesso local com 
cerca de 390 mil registros e 13 mil arquivos digitais. Esperamos disponibilizá-la para acesso online em 2020. 
Até o final daquele ano, esperamos oferecer ao público cerca 500 mil registros e 33 mil arquivos digitais.   

 

Foto: Editoria/APESP

Imagem capturada de tela da plataforma ATOM utilizada 
pelo NBH 
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FUNDO WASHINGTON LUÍS

Tratamento intensivo no Núcleo de Biblioteca e Hemeroteca (NBH) do APESP 

O acervo do advogado e político Washington Luís 
Pereira de Souza foi doado ao APESP em meados 
da década de 1990. Estima-se em cerca de sete mil 
volumes o acervo bibliográfico tratado e guardado 
no Núcleo de Biblioteca e Hemeroteca do APESP. 

Neste ano, o NBH iniciou o processo de higienização 
e tratamento de remoção de fungos, esporos e 
sujidades, bem como reparos restauradores do 
papel.  

O tratamento técnico está sendo desenvolvidos 
por  Valdegraça Cunha de Melo, Wilson Veríssimo 
da Silva e Daniela Araújo Rafael, sob a chefia do 
diretor Carlos Menegozzo.

Foto: Equipe da Editoria/APESP

Vista do corredor de estantes do NBH que abriga o Fundo Washington Luís

Foto: Equipe do Editoria/APESP
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Fotos:Equipe do NBH/APESP

Separação, com espátula de silicone, das páginas aderidas.

Livro pertinente ao Fundo Washington Luís, com maquete de papel 
de navio Washington Luís

Volume durante o processo de higienização, lixamento do 
cabeceado superior

Fotos:Equipe do NBH/APESP

Livro pertinente ao Fundo Washington Luís, com maquete de papel 
de navio

Foto: Equipe do NBH/APESP
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Apresentação 

Nesta edição, a seção Vitrine publica dois curtos e inspirados textos que trazem à tona o tema da memória, 
por vieses bem distintos, situando o leitor ora como um voyeur a perscrutar pensamentos íntimos de uma 
personagem insone, ora como bisbilhoteiro de baú de memórias alheias.

Convidando-nos a uma revelação de tom psicanalítico-literário, Mathias Albuquerque Pereira apresenta-nos 
a “crônica noturna” intitulada ESTILHAÇOS DE MÉMORIAS NOTURNAS. Lucidez: uma visitante inesperada, 
que nos encaminha aos recônditos de cérebro em transe de paixão contida. De tirar o fôlego. 

Curta e inspirada crônica de Elusa Pereira Netto Leal, Memórias da escrivaninha narra instigante bisbilhotagem 
de artefato deixado por “Seu Joãozinho Eletricista”,  depois que ele foi “alumiar outras paragens”. 

Não deixem de ler!

 Vitrine

A seção VITRINE é um espaço aberto para contribuições dos leitores e colaboradores da Revista do Arquivo. Serão 
sempre muito bem recebidas as seguintes tipologias de textos: resenhas de livros da área de arquivos; resenhas 
de filmes que façam referência a arquivos; crônicas livres; imagens de ambientes de arquivo comentadas; 
opiniões sobre as atividades da área ou associada a ela; notícias de arquivos; relatos de experiências e saberes 
nos arquivos. Textos adornados com imagens sempre fazem bem para a imaginação.
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ESTILHAÇOS DE MÉMORIAS NOTURNAS

Lucidez: Uma visitante inesperada

 
Mathias Albuquerque Pereira I Formado em Filosofia e professor da rede pública em Belo Horizonte

 
De repente, abri os olhos. Mais que isto, acho que acordei. 

As luzes tênues de mescla artificial e lunar mostravam-se sem forças para vencer a escuridão a indicar a 
persistência da madrugada. Três em ponto, confirmam os medidores do imensurável.

Não havia vestígios de sofrimento. O que teria acontecido? Que linimento d’alma teria sido aplicado à 
revelia. Por qual ser? Baco, certamente, estaria por trás disso, afinal, foram muitas as taças.

Nada disso vem ao caso. Apenas o fato de que, mais que abertos os olhos e insone, eu estava bem e lúcido, 
mesmo com a tua imediata presença a continuar impregnando meus pensamentos. Parecia incrível, depois 
de dois dias de puro sofrimento d’alma como há muito tempo. Prova cabal de ser esta (a alma) nada mais 
que fluidos materiais do nosso corpo. Sim, meu corpo estava tomado por ti, em castigo de distância, nesses 
dias, desde que me senti preterido.

A lucidez se aprofundou e fez-me um verme. Sim, senti-me homem como nunca, no pior sentido masculino 
desse substantivo também masculino. Muitas vezes, enojo-me de ser homem. Ei-lo ali a causar-me vergonha! 

Chamei-te, com justeza, de egocêntrica. Normal! Em estágio de sofrimento, o nosso corpo busca proteção 
de si. Por isso, também fui egocêntrico ao, mais que desejar, querer teu corpo. Como assim? Que abrigo 
poderia o meu dar ao teu corpo? Que promessas? Recusas instantes. Queres permanências (cuidado!). 
Nada posso fazer. 

Vens de uma guerra insana com teu passado, com teu meio (que abomino), com tuas prisões. Precisas 
de acolhimento, portanto. E eu, teu companheiro, negar esse tantinho de amizade e, por mesquinhez 
egocêntrica, querer teu beijo? Que exigência estúpida para quem se diz amigo! Estás numa boa guerra. 
Guerra de mulher. Cercada e maltratada por mentalidades masculinas, muitas delas vestidas de mulher. 
Muito de inveja de quem se vê condenada à eterna prisão e sofre ao perceber a possibilidade de libertação 
de outra. Mulher que pretendo ser, tenho mais é que te apoiar nessa luta. Sem nada em troca querer, 
apenas partilhar tua vitória. Continua, mulher, tens a mim.

Ela mesma, a lucidez, me informa que quase nada temos em comum. Não gosto de muito do que percebo 
em ti. Uma partilha de tanto cotidiano de luta não basta. Tomou conta de mim um desejo não compartilhado. 
Ponto.

Testei minha lucidez de insone: lembrei-me que outros braços, certamente, te acolhiam naquela hora. 
E não eram os meus. Um fiozinho de dor funda e aguda. Nada que lembrasse aquela tortura da paixão, 
sentimento de baixa estatura humana. Continuava inteiro. Lúcido.

Tens uma guerra no teu corpo (expressão íntegra do que chamamos de alma), sei. Dou-te meu ombro. É a 
parte de mim de que precisas. Abençoarei a língua a rodear teus mamilos e as mãos em pluma a desenhar 
o teu corpo, até as entranhas. Adotarei teu(s) amante(s). Dar-te-ei meus ouvidos, por saber que deles 
precisarás. Falar-me-ás das batalhas perdidas e também das vencidas, com a fina dor altruísta de quem tem 
que se dar, como bom amigo. Lutarei contra mim, em teu favor.

A noite retornara aos meus olhos. 

A luz chuvosa do dia pôs-me à prova. 

A minha lucidez recusou-se a permanecer com a noite. Acompanha-me. 
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Fique bem. Estou do teu lado e com ouvidos dispostos a escutar tuas lamúrias e gemidos; também teu 
sorriso. Tudo permitido e abençoado, inclusive a minha (já fraca) dor. Sinto-me bem às quase dez da manhã 
deste sábado. A luz do dia não incomoda minha repentina lucidez. Até quando?
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MEMÓRIAS DA ESCRIVANINHA

Elusa Pereira Netto Leal I Bacharel em História pela Universidade do Estado de São Paulo. Executivo Público 
da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e caçadora de causos. http://blogdaencardida.
blogspot.com/

 
O mistério de estimação da molecada da casa era a escrivaninha do Seu Joãozinho Eletricista.

Tínhamos ganas de revirar às escondidas as gavetas e devassar aquela papelada toda. Haveria fotos 
antigas? Segredos? Esquemas elétricos dignos de Nikola Tesla...mini engenhocas causadoras de choque? 
Iquenhequesabia?

Os meninos queriam achar foto de mulher pelada e mapa do tesouro, porém, nunquinha houve colhões.

Em idade avançada, foi o Seu Joãozinho alumiar outras paragens, e ficou a escrivaninha.

Chamou a atenção, na última gaveta, uma pasta de plástico. Eu, historiadora não praticante, já mandei logo 
tirarem o zóio, fiz refúgio no outro sofá e bisbilhotei os arquivos da pasta marrom; os avós mortinhos que me 
perdoem, vi tudo.

Entre outros achados arqueológicos, compunham o acervo: recortes de jornal, em especial um com a foto 
do Seu Joãozinho, do Seu Ercílio e mais uns camaradas bigodudos; bilhetes que marcavam reuniões secretas, 
talvez os conspiradores mais idealistas do Cambuci; 
correspondências bem humoradas do amigo, que presumo eu, combateu na Revolução Constitucionalista 
de 32, e confessava uma total ausência de talentos bélicos; cartas da Itália para o “Bisô” com o timbre da 
“Barbiere di Rotonda”; uma comovente solicitação de transferência da escola particular para a pública, onde 
Seu Joãozinho findou seus estudos elétricos, a fim de exercer nobre ofício de alumiar. Chorei e pronto.

Tinha, ainda, uns dobradinhos de papel amarelo-folha-dura, que compunham uma trilogia de cartas: na 
primeira, com letra de formiga desencaminhada, e gramática sofrida, Belinha da Fazenda Esmeralda declarava 
saudades e amor; a segunda, em apaixonada caligrafia magistral, Joãozinho Eletricista da Capital prontamente 
respondia saudades apocalípticas e amor por toda vida; na terceira, a impetuosa caipira, mandou a resposta 
da resposta que não recebeu e esculhambou.

Talvez explica melhor expor a cronologia da coisa toda:

Carta da Belinha, 11-03-1946
“ .... tenho saudade ... a Helena até fica brava comigo porque só falo de você ....”

Em seguida, o suposto rascunho da carta do Joãozinho - sem data, à lápis, era tanto dengo que até dava 
choque:
“.... Relembro os doces momentos em que estamos juntos... “ “... Belinha volte o quanto antes... “

Carta da Belinha (aquela esculhambando) 16-03-1946: “Estou cançada de esperar a resposta da carta que 
mandei dia 11 por isso quero saber se e falta de tempo ou mal vontade e assim que você gosta de mim?...... « 
... « vou no correio todos os dias só a espera de uma carta e volto muito triste ando 2 quilometros e nada...”.

Especulo que as cartas seguiam da Capital via algum cata-jeca até aportar em São José do Rio Pardo, talvez 
na Estação Paula Lima, onde minha impaciente futura avó superestimou a agilidade dos Correios.

Aposto que meu avô respondeu, mas a carta extraviou, e por galhofa ele guardou o rascunho entre as duas 
outras cartas.

Naquela tarde de profanação, foram lembrados também os quitutes sem igual e o peculiar pavio curto da D. 
Belinha.
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 Arquivo em Imagens

WASHIGTON LUÍS EM CATÁLOGO  

Os instrumentos de pesquisa, dos guias aos inventários e tesauros, são 
produtos dos mais importantes de um arquivo. Mais que isto: quando 
elaborados segundo os padrões arquivísticos desejáveis, são a melhor 
expressão da organização e do bom cumprimento da missão institucio-
nal dos arquivos.
 
No ano em que se celebra os 150 anos de nascimento de Washington 
Luís Pereira de Sousa, a seção Arquivo em Imagens, desta edição, co-
memora a disponibilização do catálogo de um dos mais densos con-
juntos documentais privados do Arquivo Público do Estado de São Paulo 
(APESP): o Fundo Washington Luís. Este catálogo expressa o belo traba-
lho que vem sendo desenvolvido pelo Centro de Acevo Permanente do 
APESP, desde 2015.

Vale destacar que o material iconográfico não é o ponto forte do Fundo 
Washington Luís, se comparado à sua riquíssima documentação textual. 
Há imagens de obras públicas, de banquetes, de homenagens recebidas 
pelo titular, retratos do titular e de outras pessoas, como as de seus afi-

lhados, com dedicatórias; fotos do período do exílio entre outras. Esta seção apresenta pequena amostra 
representativa da iconografia presente nesse Fundo.

A disponibilização do catálogo de documentos do proeminente político paulista agregará mais informações 
para a produção historiográfica sobre Washington Luís e seu tempo, somando-se aos produtos de outras 
tantas instituições de memória, tais como o Museu Republicano “Convenção de Itu” (por ele fundado) e o 
CPDOC/FGV do Rio de Janeiro.

Partilhemos juntos essa comemoração.

Link para o catálogo: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/uploads/acervo/textual/wl/fundo_wl.pdf

O nosso guia do acervo traz notas biográficas, bibliografia básica e outras informações sobre o titular:
http://icaatom.arquivoestado.sp.gov.br/ica-atom/index.php/washington-luis;isad

Link para o CPDOC/FGV-RJ
www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/washington-luis-pereira-de-sousa

Link para o Museu Republicano de Itu-SP
http://www.itu.com.br/hotsite/default.asp?id=47&cod_pagina=133

Catálogo Fundo Washington Luís
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Retrato de Washington Luís
Código: ICO_WL_084
Data: (s.d.)
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Retrato de Washington Luís em formato de postal no “Pateo de 
las Doncellas”, Sevilha-Espanha
Código: ICO_WL_106
Data: 1933
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Washington Luís com militares
Código: ICO_WL_050
Data: s/d

Diploma do Tiro Naval de Washington Luís
Código: ICO_WL_068
Data: 1923
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Foto com dedicatória de “afilhada Sônia”
Código: ICO_WL_120 
Data: 1927
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Grupo de amigos reunidos em virtude de 
missa realizada na Igreja da Candelária, 
Rio de Janeiro.  
Código: ICO_WL_001
Data: 1923

Washington Luís com amigos em Serra Negra-SP
Código: ICO_WL_031
Data: 1956
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Desenho com dedicatória atribuída à neta Sophia Beatriz.
Data: 1947
Suporte: Papel
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Desenho de Cecília Maria Monteiro.
Data: (s.d.) 
Suporte: Papel
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Capa do livro 

“Mes dessins: mes endroits préferés”, de autoria da rainha Amélie, de 

Portugal, editado em 1926. Em dedicatória a Washington Luís, assi-

nada por “Baptista”, informa-se ser edição “esgotada”, cuja obra teve 

tiragem de “250 exemplares apenas”.  

Data: 1926
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Página 1 do livro “Mes dessins: mes endroits préferés”, de 
autoria da rainha Amélie, de Portugal, com gravuras e poemas 
de sua predileção.
Gravura com trecho de poema de Luís de Camões 
Data: 1926
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Página 25 do livro “Mes dessins: mes endroits préferés”, de 
autoria da rainha Amélie, de Portugal.
Gravura “Tous les arbres”, com trecho de poema de Victor Hugo
Data: 1926
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1º Congresso de Estradas de Rodagem Promovido 
pelo Automóvel Clube
Código: ICO_WL_052
Data: 1916

Visita do presidente da república Washington Luís e do 
Ministro da Viação em construção de estrada
Código: ICO_WL_023
Data: s/d
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Crianças a bordo do navio Arlanza, homenageiam 
Washington Luís
Código: ICO_WL_102
Data: 1925

Ato solene em homenagem a Washington Luís
Código: ICO_WL_078
Data: s/d
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Seção cívica no “Centro Paulista”: “No palco: General Euclydes 
Figueredo; Furtado de Oliveira e João Ortis Monteiro.
Código: ICO_WL_046
Data: 1953

Imagem de enterro
Código: ICO_WL_049
Data: s/d


